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ِدرايةُ المنقول 

 من 

 ولِ مُ أ  الم   ةُ اي  د  بِ 
 

 (شرح للنظم مقتبس من شرح األصل)
 

 

ة   ر  رَّ ا نُب ذ ةً ُمح  اك  فِيه   ف ه 

 

ة    ر  ت ص  ٍز أ ب ي اتُهُ ُمخ  ج   فِي ر 

 

ِريرِ  اِدِه ع ل ى التَّح  تِم   ُجلُّ اع 

 

ك ِب الُمنِيرِ   ِوِه ك ال ك و  ن ح   و 

 

 
 

 خِ ي  الشَّ  شرح

دٍ  يدِ عِ س  د.  مَّ ِ ر ِ الم   بِن ُمح  ِ البديوي  ي  ن ب ِلي   الح 

 للاُ  هُ ظ  فِ ح  
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 المقدمة

 ىد  ت  اه   نِ ى م  د  ه   للِ  دُ م  الح  
 

 ىد  ى الهُ ل  ا ع  مً ل ِ س  ا مُ يً ل ِ ص  مُ   (1)
 

 ولِ قُ العُ  ة  م  ع  نِ  نَّ إِ ا و  ذ  ه  
 

 ولِ صُ األُ  ن  ه  مِ ق  ِت الفِ ج  ت  ن  أ    (2)
 

 ة  ر  رَّ ح  ةً مُ ذ  ب  ا نُ يه  فِ  اك  ه  ف  
 

ت ص  ي  ب  ٍز أ  ج  ي ر  فِ   (3)  ة  ر  اتُهُ ُمخ 
 

 يرِ رِ ح  ى التَّ ل  ع   هِ ادِ م  تِ ُجلُّ اع  
 

 يرِ نِ المُ  بِ ك  و  ك  ال  ك   هِ وِ ح  ن  و    (4)
 

 «ولِ مُ أ  ة  الم  اي  د  بِ » :تُهُ ي  مَّ س  
 

 ولِ صُ األُ  ن  ِه مِ ق  الفِ  بِ الِ ط  لِ   (5)
 

 يف همول" :اتلحرير جل ثناؤه قال يف رشح خمترص (هلل)أي مجيع احلمد  (احلمد)
 ىلع صفاته جبميل تعاىل اهلل ىلع اثلناء أنه :إحداهما :عبارتان لغة احلمد حد
 سواء .اتلعظيم وجه ىلع االختياري باجلميل الوصف أنه :واألخرى .اتلعظيم قصد
أي من  (من اهتدى)أي زاد هداية  (هدى)اذلي  ."بالفواضل بالفضائل أو تعلق

ًدى اْهَتَدْوا اذَلِينَ  اهلَل   زِيد  َويَ } :اكن ىلع الهداية كما قال تعاىل  َواْْلَاقَِيات   ه 
ا وََخْير  ثََوابًا َرب َِك  ِعنْدَ  َخْير  الَصاحِلَات    اْهَتَدْوا َواذَلِينَ } :وكما قال تعاىل {َمَردًّ

مْ  ًدى َزاَده  مْ  ه  مْ  َوآتَاه     .إىل غي ذلك من اآليات {.َتْقَواه 
الصالة ويه من  :أي قائال اعملها ذفحال مؤكدة ح (مصليا)حالة كوين 

 السالمة أو اتلحية السالم بمعىن :أي قائال (مسلما)وادلاعء و اآلديم اتلرضع
بضم الهاء وفتح ادلال المهملة وهو  (ىلع الهدى)األمان  أو والرذائل انلقائص من

يف األصل الرشاد وادلاللة والمراد هنا انليب صىل اهلل عليه وسلم قال حممد بن 
وقد جاء يف  "مبالغة وسلم عليه اهلل صىل به سيم" :وسف الصاليح الشايمي
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 :قال وسلم عليه اهلل صىل انليب عن أمامة المسند بسند ضعيف من حديث أيب
 .احلديث ..."للعالمني  وهدى رمحة بعثىن اهلل إن"
خرب لمبتدإ حمذوف وهو وأمثاهل يطلق للفصل أي الشأن أو األمر هذا فهو  (هذا)

 :الكمني قال الزخمرشي وتبعه غي واحٍد من المفرسين عند قول اهلل تعاىل بني
ذلك خرب مبتدإ حمذوف " {:ذلك ومن يعظم حرمات اهلل فهو خي هل عند ربه}
األمر والشأن ذلك كما يقدم الاكتب مجلة من كتابه يف بعض المعاين ثم إذا  :أى

  ".هذا وقد اكن كذا :أراد اخلوض يف معىن آخر قال
 أنتجتِ )أي وإن ما أنعم اهلل به علينا من نعمة العقول قد  (نعمة العقولِ  إَن  و)

وال خيىف ما يف ذلك  .أي أصول الفقه (األصولِ )علم  (من)أي أحاكمه  (الفقهَ 
ففيه اإلشارة إىل  .مما يسميه أهل اْلديع براعة االستهالل أو حسن االبتداء

أيضا إشارة إىل الغاية أو الفائدة من  موضع هذا انلظم وهو نظم أصول الفقه وفيه
 استنبطت كيف معرفة أو الرشعية األحاكم استنباط إىل هذا العلم ويه اتلوصل

 .واالجتهاد االستنباط إماكن تعذر إذا
أي  (حمررة)أي مجلة يسية  (نبذةً )أي يف أصول الفقه  (فيها)أي فخذ  (فهاك)

 مرات ست مستفعلن وزنه رالشع من رضب :بفتحتني (يف رجزٍ )مقومة مدققة 
َْترصة)   .أي موجزة (أبيات ه  خم 
لُّ اعتماده) أعىن حترير المنقول وتهذيب علم  (ىلع اتلحريرِ )أي انلظم  (ج 

اكتلحبي رشح اتلحرير الكهما لعالء ادلين أيب احلسن المرداوي  (وحنوه)األصول 
رص اتلحرير يف اختصار اتلحرير ويسيم خمت (اكلكوكب المنيِ )ه و (885) :ت
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المخترص ويسيم رشح الكوكب  رشح المبتكر وكرشحه المسيم بالمخترب
 .المني
بوزن هداية ىلع لغة األنصار ويه لغة الفقهاء وقيل إنها حلن  (سميت ه بدايةَ  ) وقد

َتَوقَِع  (المأمولِ )والصواب بداءة بضم الموحدة والهمز أي مقدمَة أو أوَل  أي الْم 
 (األصولِ )علم  (الفقهِ من)علم  (لطالب)ده يف العادة حصوهل مع عرسه أو بع

وسميت رشحه هذا دراية المنقول من بداية المأمول واهلل سبحانه وتعاىل أسأل 
 .اهلل أن ينفع بانلظم ورشحه ناظمه وقارئه وانلاظر فيه إنه ويل ذلك والقادر عليه
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 تمهيد

 ةُ لَّ دِ األ   :و  ِم هُ ل  ا العِ وُع ذ  ضُ و  م  
 

 ةُ ل  وِص ا مُ ن  هِ ق  فِ ي لِ تِ الَّ  :ينِ ع  أ    (6)
 

ُل فِ و   دٌ ُعنِي :غ ةِ ي اللُّ األ ص   ُمف ر 
 

ي ُرهُ بُنِي  (7) ل ي ِه غ   بِِه الَِّذي  ع 
 

 هُ ل   ان  ا ك  م   حِ ل  طِ ص  ي االفِ  و  ه  و  
 

 هُ ل  ث  مِ  و  أ   هُ ه  ب  شِ  ان  ك  ف  ٌع ر  ف    (8)
 

 (أعىن)اإلمجايلة  (هو األدلة  ) اذلي هو أصول الفقه (ذا العلمِ ـ)هـ (موضوع  )
 .اكلكتاب والسنة واإلمجاع والقياس (لفقهنا موصلة  )يه  (اليت)األدلة 

ْفَردر و) ْصل  يف الل  َغةِ م 
َ
ىِن بِهِ )لألصول وقد  (األ اذَلِْي َعلَيْهِ َغْي ه  )أي باألصل  (ع 
  .قاهل األكرث (ب ىِن 
رع ال ينشأ إال عن ألن الف (هَل  فَْرعر اكن ما يف االصطالح )أي األصل  (وهو)

أي شبه تعريفه يف اللغة المتقدم ذكره  (شبهه)األصل بهذا اتلعريف  (فاكن)أصل 
 .(أو مثله)

 

ٌم لُغ ةً و   :الِفق هُ و    اذ ِلك  ف ه 
 

ع ن ى الك ل  أ    (9) ك  ي  أ نَّهُ م   اِم أ د ر 
 

 امِ ك  ح  األ   ةُ ف  رِ ع  م   :ي  ا ًعار  ش  و  
 

 امِ ر  م  ا الذ   وِ ح  ن  بِ  و  أ   لِ ع  فِ ال  بِ   (10)
 

 يتِ دُ الَّ اعِ و  الق   :ق هٍ فِ  ولُ صُ أُ 
 

 تِ ل  ص  و  أ   هِ اطِ ب  ن  تِ ى اس  ل  ا إِ ه  بِ   (11)
 

 ة  يَّ عِ ر  الشَّ  هُ ام  ك  ح  ا أ  ذ  ي بِ نِ ع  أ  
 

 ة  يَّ عِ ر  الف   ةُ يَّ عِ ر  الشَّ  اه  نَّ كِ ل    (12)
 

 {ولكن ال تفقهون تسبيحهم} :قال تعاىل عند األكرث (ل َغةً  والفِْقه  َفْهمر )
ْدَراك :أيْ )الفهم  معناه  (وَذلاِك)

َ
نَه  َمْعىَن اللََكِم أ

َ
 (.أ
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َمْعرِفَة  األحاكِم  :يْ أ)أي يف اصطالح فقهاء الرشع معناه  (رشاعً )الفقه  (و)
لمراد به القوة أي أو بنحو الفعل وا (أو بنحو ذا المرامِ ) أي باالستدالل (بالفعلِ 

ء  لمعرفة االحاك القريبة من الفعل  .م باالستداللويه اتلَََهُّ
ْول  فِْقهٍ )ثم  ص 
 
يب بعد صيورته أي معىن هذا الرتك ريف أصول الفقهأي تع (أ

اليت بها )أي الصور  اللكية اليت تنطبق ىلع جزئياتها  (َقَواِعد  ال)هو  لقًبا لهذا العلم
 .(أوصلتِ )أي الفقه  (استنباطهإىل 
دون االصطالحية والعقلية  (ةالرَشِْعيَ أحاكَمه  )أي أعىن بالفقه  (أعىن بذا)
  .دون األحاكم اليت تكون من جنس األصول (الَفرِْعَيهلكنها الرشعية )
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 الشرعي حكمباب ال

 حكم الشرعي التكليفيفصل في ال

 اقً ل  ط  مُ  ًعار  وُم ش  مُ ذ  م  ال :بُ اجِ الو  
 

 اق  قَّ ح  دُهُ ت  ص  ق   ن  ُكهُ إِ ارِ ت    (13)
 

 اف  اد  ر  ت   د  ُب ق  اجِ الو  ُض و  ر  ف  ال  و  
 

 اف  ص  اتَّ  (1)اك  ذ  م  بِ زِ اللَّ ُم و  ت  الح  و    (14)
 

 ة  اد  ب  العِ  نِ ع  ى نَّ ك   ن  إِ ُع ر  الشَّ و  
 

هُ أ  ر  ف  ا ف  ه  ِض ع  ب  بِ   (15)  اد ه  ف  ض 
 

 تِم  ي   م  ل   ثُ ي  ح   قُ ل  ط  المُ  بُ اجِ الو  و  
 

 ُر ل ِزم  ي  ا الغ  ذ  ِرِه ف  ي  غ   بِ الَّ إِ   (16)
 

 :م الرشعية اتللكيفية سمسة أحاكماألحاك

 ذمه ورد ما أي (المذموم  رشاًع )هو الساقط واثلابت لغة وو (الواجب  ) :األول -1
 إمجاع يف أو وسلم عليه اهلل صىل رسوهل سنة أو وتعاىل سبحانه اهلل كتاب يف

فيشمل الواجب المضيق والمحتم والعني لكون ترك لك منها  (مطلقا) األمة
ع والمخي والكفاية فإن اذلم مذموم من لك وجه ويشمل أيًضا ترك الواجب الموس

ه  )ىلع تركها من وجه دون وجه  فاعله  إال يذم ال فإنه احلرام احرتز به عن (تارك 
ه  حتققا) فإنه ال يذم اكنلايس  القصد سبيل ىلع ال فخرج بذلك اتلارك (إن قصد 

 .وانلائم
 فرض فمن} :تعاىل لقوهل ىلع الصحيح (قد ترادفا)رشاًع  (والفرض  والواجب  )

  .أوجبه أي {احلج فيهن

                                                           
البصري وقد ذكر ذلك  ووهي قراءة أيب عمر   لوجود ابء بعدها واإلخفاء تسكنيول: الرفع والثاين الامليم يف كلمة الالزم فيها من حيث العربية وجهان: األ (1)

 الشاطيب يف قوله:
 ُن َعْنُه اْلِميُم ِمْن قَ ْبِل اَبئَِها ... َعَلى ِإْثِر ََتْرِيك  فَ َتْخَفى تَ نَ زُّالَوُتْسكَ 
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 من - حتما األمر عليه يقال حتم (اتصفا)أي بالوجوب  (واحلتم  والالزم بذاك)
 للواجب ويقال .سقوطه يمكن ال وجوبا وجب :وحتتم جزما أوجبه -رضب  باب

 ابن منه أخذ عنده وليست خماض بنت لزمته ومن" :الصدقة حديث الزم ويف
 ."ْلون

 :تعاىل قوهل يف قرآنا الصالة تسمية حنو (ببعضها ادةْ والرشع  إن كىن  عن العب)
 طلوع قبل ربك حبمد وسبح} :وتسميتها تسبيحا يف قوهل تعاىل {الفجر وقرآن}

 قوهل يف الشعر بأخذ النسك يف اإلحرام عن اتلعبي وحنو {الغروب وقبل الشمس
 (أفاده) المكىن به أعىن ذلك (فرضهف) {ومقرصين رءوسكم حملقني} :تعاىل

وبذلك تكون القراءة والتسبيح واحللق أو اتلقصي من الواجبات يف تلك 
  .العبادات

ِ ف حيث لم يتِم  )إجياب ه   (والواجب المطلق)  (لَزِم)قد  (ذا الغي  ـ)ـهـ(ـإال بغيِه
 من سواء اكن ذلك جزءا .اكلواجب األصىل وذلك إن اكن مقدوًرا للملكف

 أمر المركبة بالماهية األمر ألن فيه خالف ال وهذا .الصالة يف اكلسجود الواجب
 اخلالف وهو حمل .عن الواجب أم اكن ذلك خارجا .أجزائها من جزء بكل

 .وحنوها للصالة الوجوب وذلك اكلرشط الرشيع حنو الطهارة والصحيح
 

ر  عٍ ر  ش  بِ ٍت ق  و  ي فِ  لُ ع  الفِ و    اقُد ِ
 

 اا ذُِكر  يم  اُء فِ د  األ   اًل وَّ أ    (17)
 

ي  بِ سُ  هُ نَّ كِ ل    اءِ ض  ق  ال  م ِ
 

 اءِ د  األ   اِت ذ  ق  و   اءِ ه  تِ ان   د  ع  ب    (18)
 

 ايً انِ ث   ان  ك   ثُ ي  ح   يهِ فِ  اك  ذ  و  
 

ي   د  ق   ةً اد  ع  إِ قًا ل  ط  مُ ف    (19)  اُسم ِ
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را برشٍع  وقٍت يف )للعبادة إن وقع  (والفعل  ) ِ ما  (يف وقت قدر)فخرج بقونلا  (ق د 
قت أصال كإنكار المنكر إذا ظهر فعل خارج الوقت اكلقضاء وما لم يقدر هل و

 هل قدر ما (برشع)وإنقاذ الغريق وحتية المسجد وسجود اتلالوة وخرج بقونلا 
يبادر  لم إن الفوات ظنه لعارض الموت عليه ضيق كمن الرشع بأصل ال وقت

 هل قدر اذلي الوقت غي يف لكنه رشاع هل المقدر وقته يف فعل ما يلخرج (أواًل )
 الوقت خروج بعد استيقظ أو وقتها خروج بعد ذكرها إذا ةاكلصال رشاع أوال
 فإن .ذكرها إذا فليصلها نسيها أو صالة عن نام من" :وسلم عليه اهلل صىل لقوهل
فإذا  .أداءً  يكن فلم .أول ال ثان وقت فهو الوقت ذلك يف فعلها فإذا "وقتها ذلك

 (.ما ذ كِرااألداء  في)حتقق يف فعل العبادة هذه األمور المتقدمة فهو 
َ بالقضاءِ ) ِ يم   (ذا األداءِ ـ)هـ (وقتِ  بعَد انتهاءِ )إذا وقع ذلك الفعل  (لكنه س 

  .المتقدم ذكره ولو اكن اتلأخي لعذر سواء تمكن من األداء أم ال
أي بعد فعله  (ثانيا)فعال  (حيث اكن)أي يف الوقت  (فيه)الفعل للعبادة  (وذاك)

إاعدةً ) ال أم األول الفعل يف خللل اكن فعله ثانيا أي سواء (مطلقا)ـإنه (فـ)أوال 
ميا  الصالة أقيمت ثم صحيحة وقتها يف الصالة صىل لو :ذلك يف فيدخل (قد س 

 غي من األصحاب عند معادة تسيم الصالة هذه فإن .وصىل المسجد يف وهو
 .عذر وال خلل حصول

 

 عُ س  ًل ي  ُضي ِق  فِع   ن  ُت إِ ق  الو  و  
 

 عُ سَّ و  المُ ر  ف  ث  ك  أ   ع  س  ي   ن  إِ و    (20)
 

 ا ُطِلب  م   و  ه  و   نُ ي  ا الع  مَّ ُض إِ ر  الف  و  
 

 ب  جِ ي  ٍد و  ر  ف   ل ِ كُ  ن  مِ  ٍد او  ر  ف   ن  مِ   (21)
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 اب  ج  ا و  ا م  ذ  ةُ و  اي  ف  الكِ  وِ أ  
 

 اب  ُطلِ  لٍ ع  وُل فِ صُ حُ  ط  ق  ف   يهِ فِ   (22)
 

يَّرُ  ٌم اي  ه  ب  ٌب مُ اجِ و  و    ُمخ 
 

ف ِرُ  يذِ ى الَّ ل  ي ع  ذِ ُل الَّ ث  مِ   (23)  يُك 
 

ي ِقَ )المقدر  (والوقت  ) ال أكرث من  (فِعاًل يسع  )أي إن اكن مضيًقا فإنما  (إن ض 
من وقت الفعل  (يسْع أكرثَ )يكن الوقت  (وإن)وقت الفعل كصوم رمضان 

 .اكلصلوات المؤقتة فيتعلق الوجوب جبميع الوقت (الموسع  )ـهو الوقت (ـف)
أي فرض العني وهو  (إما العني  ) :من حيث تعينه وعدمه قسمان (والفرض  )

لِب :وهو)القسم األول  ما  (او)معنٍي اكخلصائص انلبوية  (من فردٍ )فعله  (ما ط 
فعله أي ىلع  (جيب  )احلال أن ذلك الطلب  (و)باذلات  (من لك فردٍ )طلب فعله 

فإن لم جيب فعله فهو سنة عني  .سبيل اجلزم اكلصلوات اخلمس وصيام رمضان
 .تباكلسنن الروا

أي ما طلب ىلع  (ما وجبا :وذا)أي أو فرض كفاية وهو القسم اثلاين  (أو الكفاية  )
لبا فعلٍ فيه فقط حصول )سبيل اجلزم   .من غي نظر إىل فاعله اكجلهاد وحنوه (ط 

 .فإن لم يكن ىلع سبيل اجلزم فهو سنة كفاية اكبتداء السالم من مجع
ََي  )واجبر  (يْ ا ) وهو واحد من أشياء (مبهمر  واجبر )هناك  (و) خيي من  (خم 

ىلع اذلي )جيب  (اذلي)الواجب  (مثل  )وجب عليه يف فعل واحٍد ال بعينه 
ِر    .كفارة يمني أو جزاء صيد أو فدية أذى (ي َكف 
 

 اقً ل  ط  ا يُذ مُّ مُ م  اُم ر  الح   مَّ ثُ 
 

 اق  ط  ا ن  م   و  ل  ًعا و  ر  لُهُ ش  اعِ ف    (24)
 

 اق  ُحق ِ  يهِ اُب فِ و  ا الثَّ م   النَّد بُ و  
 

 اقً ل  ط  ٍك مُ ر  ت   د  ن  اٍب عِ  ِعق  ل  بِ   (25)
 



10 
 

 حُ د  ا يُم  ا م  ذ  و   وهٌ رُ ك  ُس م  ك  ع  الو  
 

 د حُ  يُق  ٌل ال  اعِ ف  و  ُكهُ ارِ ت    (26)
 

 احُ ب  ا المُ ه  سُ امِ ا خ  ه  رُ آخِ 
 

 احُ د  تِ  ام  ال   و  ال   يهِ مَّ فِ  ذ  ال    (27)
 

فخرج  (ما ي َذمُّ )وهو  (ام  احلر)اثلاين من األحاكم الرشعية اتللكيفية هو  (ثم) -2
فخرج بقويل فاعله  (فاعل ه   مطلقا)المكروه والمندوب والمباح إذ ال ذم فيها 

مجيع أنواع  :األول :الواجب ألنه يذم تاركه ال فاعله ودخل بقويل مطلًقا أمران
احلرام المخي كما لو قيل للملكف  :الفعل ومن ذلك فعل اللسان والقلب واثلاين

 شاء أيتهما اتلخيي ىلع عنهما منهيا أختها فإنه يكون أو المرأة ههذ تنكح ال
األخرى فيكون فعله هل مذموم من وجه دون وجه وإنما يكون  ونكح اجتنب
هذا تأكيد  (ولو ما نطقا)فال يكون من غي جهة الرشع اكلعرف  (رشاًع )اذلم 

ال اكلرسقة لإلطالق فيدخل الفعل والقول وعمل القلب فمن احلرام ما يكون فع
 .ومنه ما يكون قوال اكلغيبة ومنه ما يكون عمل قلٍب اكحلقد

وقد نص يف خمترص  (مطلقا)ليس يف تعريف احلرام يف األصل لفظة  :تنبيه
الروضة إىل أنه ال حاجة إىل ذكرها يف تعريف احلرام لعدم وجود احلرام الموسع 

 :أضفتها لسببنيواحلرام ىلع الكفاية كما هو احلال يف الواجب إال أين 

إلدخال احلرام المخي  :تلأكيد شمول الفعل لفعل اللسان والقلب واثلاين :األول
 وروده فيجوز المخي احلرام أما" :الروضة خمترص جلواز وروده قال يف رشح

 تتعلق كما واألشياء الشيئني بأحد تتعلق قد المفسدة ألن المخي اكلواجب
 أعتق أو اكس أو فأطعم يمينك يف حنثت إذا :هل يقول أن جاز فكما به المصلحة
 أخيها أو أختها بنت أو أختها أو المرأة هذه تنكح ال :هل يقول أن جاز كذلك
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 إذا أنه كما األخرى ونكح اجتنب شاء أيتهما اتلخيي ىلع عنهما منهيا فيكون
 ."شئت أيتهما األخرى وأمسك إحداهما طلق :هل قيل عليهما أسلم

ما ) :لغًة ادلاعء  ألمٍر مهم ويعرب عنه بالمندوب أيًضا وهو رشاًع  (وانلَْدبُّ ) -3
ِقا اثلواب  فيه ق  خرج بذكر واكلسنن الرواتب واألذاكر واخلشوع يف الصالة  (ح 

 (بال ِعقاٍب عند تركٍ )اثلواب المباح والمكروه واحلرام إذا ال ثواب يف فعلها 
 .وفرض الكفاية فخرج الواجب المخي (مطلقا) فخرج الواجب المعني

ما ) :لغة ضد المحبوب ورشاًع  (وذا مكروهر )أي وعكس المندوب  (والعكس  ) -4
ه  )فخرج المباح إذ ال مدح فيه  (ي مدح   فخرج الواجب والمندوب فإن  (تارك 

فخرج به احلرام فإنه  (وفاعلر ال ي قَدح  )اذلي يمدح إنما هو فاعلهما ال تاركهما 
 .يذم فاعله

ال ذَم )هو ما  :وهو لغة المعلن والمأذون فيه ورشاع (ا المباح  آخرها خامسه) -5
 من الك ألن والمكروه واحلرام والمندوب الواجب فخرج (فيه ال وال امتداح  

 .الرتك يف وإما الفعل يف إما ذم أو مدح من خيلو ال األربعة
 

 الشرعي الوضعي فصل في الحكم

 اعً ر  ا ش  مً ك  ُب حُ وجِ المُ  ةُ لَّ العِ 
 

 اعً ط  ق   وبُ جُ ي الوُ رِ ج  ي   هُ د  ن  عِ و    (28)
 

  ي  ه  و  
ب  مِ ذِ الَّ ل ِهِ  ن  ي ُرك ِ ح   م 

 

 ِلهِ ه  أ  ِطِه و  ر  ش  ي و  ِض ت  ق  المُ و    (29)
 

 ٌم فُِقد  ك  حُ  ن  إِ و   مِ ك  الحُ  يِض ت  ق  مُ و  
 

 عٍ ُوِجد  انِ م  لِ  و  ٍط أ  ر  ش   تِ و  ف  لِ   (30)
 

 ىن  ع  م   ك  ل  تِ ِم و  ك  ةُ الحُ م  ك  حِ و  
 

 انَّ ع   هُ ن  ع   مِ ك  حُ ل  ٌب لِ اسِ ن  مُ   (31)
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 :لها معاٍن ثالثة (العلة)

 (ويه) وال بد (وعنده جيري الوجوب قطعا الموجب  حكما رشاعً ) :أحدها -1
َِب من حَمَل ِهِ )المجموع  ك   الصالة وجوب :مثاهل (والمقتيض ورشِطهِ وأهلِهِ  اذلي ر 
 أهلية :ورشطه بالصالة الشارع أمر :الصالة ومقتضيه :رشيع وحمله حكم

المصىل وعلة وجوب  :وأهله بالغا اعقال يكون بأن إيله اخلطاب تلوجه لمصىلا
 .احلكم جمموع ذلك

المبيعة  العني :وحمله رشيع فإنه حكم اْليع يف الملك وهكذا يقال يف حصول
 .العاقد :وأهله اْليع صحة رشوط من ذكر ما :ورشطه .إيله احلاجة :ومقتضيه
 .علة يسيم موعهاجم األربعة األشياء فهذه :وباجلملة

الرشيع وهو المعىن الطالب  (مقتيض احلكمِ ) :المعىن اثلاين للعلة هو (و) -2
 .ايلمني :مثاهل (فوٍت رشٍط )ـأجل (ـل)عن مقتضيه  (وإن حكمر ف قِد)للحكم 

 إنما الكفارة وجوب اكن وإن .للحكم علة فتسيم الكفارة لوجوب المقتضية يه
 رشط احلنث لكن فيها واحلنث ايلمني هو اذلي احللف :أمرين بوجود يتحقق

 اإلنسان حلف فإذا .علة إنه :فقالوا المقتيض هل السبب هو واحللف الوجوب يف
 الوجوب اكن وإن الكفارة وجوب علة منه وجدت قد :قيل تركه أو يشء فعل ىلع
 جمرد يف اللَكم وكذلك .سببه انعقد احللف بمجرد هو وإنما حينث حيت يوجد ال

 هذه ويه جمرد الوجوب أسباب انعقدت لما ولهذا .وحنوه بانلصا ملك
 اكتلكفي عندنا رشطها وجود وقبل وجودها بعد الواجب فعل جاز المقتضيات

 .احلول قبل الزاكة وإخراج احلنث قبل
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 أبا القاتل يكون أن :مثل (و ِجد)قد  (مانعٍ )ـأجل (ـل)فقد احلكم  (أو)
لوجوب  علة يسيم انلصاب وكذا .قصاصال وجوب من مانع اإليالد فإن للمقتول
 .اكدلين مانع لوجود وجوبها ختلف وإن الزاكة

مناسبر للحكِم  كمة  احلكِم وتلك معىنً حِ ) :المعىن اثلالث للعلة هو (و) -3
 الصالة تلخفيف مناسب يف السفر فإنه معىن أي نشأ كحصول المشقة (عنه عن ا

فإن  االبن لوجود سببا األب ونوكك .الفطر بإباحة الصوم وختفيف بالقرص عنه
 تقتض لم إلجياده سببا اكن لما ألنه عنه القصاص لسقوط مناسب ذلك معىن
 .وهالكه أبيه إلعدام سببا الودل يكون أن احلكمة

 

 ودُهُ ل ِزم  جُ ي وُ ذِ الَّ  بُ ب  السَّ و  
 

 ُعِدم   ن  اٌم إِ د  عِ ان  ودٌ و  جُ وُ  هِ بِ   (32)
 

 اق  لِ ط  ا أُ ضً ي  ِة أ  لَّ ى العِ ل  ع   و  ه  و  
 

 اقً ل  ط  مُ  و  ا أ  ه  طِ ر  ش   ونِ دُ ا بِ مَّ إِ   (33)
 

ة  ب  ٍة مُ لَّ عِ لِ  ةٌ لَّ عِ و    اِشر 
 

ة  اش  ب  ابِِل المُ ق  ِب المُ ب  السَّ و    (34)  ر 
 

ه  لَزِم)لغة ما توصل به إىل غيه ورشاع هو  (والسبب) ذلاته  (به وجودر  اذلي وجود 
 (ذلاته)الرشح بقويل  احرتازا من الرشط فإنه ال يلزم من وجود وجود واتلقييد يف

احرتاز مما لو وجد مانع أو فقد رشط فإنه ال يلزم من وجود السبب الوجود ألمر 
ِدم)يلزم  (و)خارج ال ذلاته  السبب احرتازا من المانع فإنه ال يلزم  (انعدامر إن ع 
 .من عدمه عدم

 يف عرف الفقهاء يراد به أشياء غي معناه المتقدم -أعىن السبب  - (وهو)
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وإطالق السبب ىلع العلة  (أيضا أطلقا)الرشعية  (ىلع العلةِ )أنه  :أحدها -1
كإطالق السبب ىلع ملك انلصاب دون حوالن  (بدون رشطها إما)الرشعية 
أي العلة الاكملة ويه المجموع المركب من  (مطلقا)ىلع العلة  (أو)احلول 

 .مقنيض احلكم ورشطه وأهله وحمله لعدم ختلف احلكم عنها
ة)أن يطلق السبب ىلع  :اثلاين (و) -2 اكلريم اذلي ينشأ عن  (علٍة لعلٍة مبارِشَ

القتل فإنه علة إلصابة المقتول واإلصابة يه علة زهوق انلفس فالريم يف 
  .احلقيقة علة علة القتل فسيم سبًبا

ة السبِب المقابِلِ )أن يطلق السبب ىلع  :اثلالث (و) -3 كما إذا حفر  (المبارَشَ
ا ودفع آخر إنسانا فيها فهلك فيكون ادلافع مبارش لإلهالك واحلافر إنسان برئ

فأطلق الفقهاء السبب ىلع احلفر وذلك يف مقابلة المبارشة اليت  .متسبب يف ذلك
 الضمان ووجب المبارشة غلبت :والمبارش المتسبب اجتمع فإذا .يه هنا ادلفع

رشة اكن الضمان ىلع دون المتسبب وإذا انفرد التسبب عن المبا المبارش ىلع
  .صاحبه

 

 اِمِه الع د م  د  عِ ان   نِ ا مِ ُط م  ر  الشَّ و  
 

م  ٌء يُل  ي  ش   هُ ن  مِ  س  ي  ُس ل  ك  الع  و    (35)  ت ز 
 

 يُّ عِ ر  الشَّ يُّ و  لِ ق  اُعهُ الع  و  ن  أ  
 

 يُّ ادِ ا الع  ذ  ك  و   اللُّغ ِويُّ و    (36)
 

 مُ د  الع   هُ ن  مِ  مُ ُع اللزِ انِ الم  و  
 

 مُ ز  ل  ي   هُ ن  مِ ء  ي   ش  ُعد ُمهُ ال  و    (37)
 

 بِ اٍص ِمن  أ  ص  قِ ك  ٍم ك  حُ ُع ن  م  ف  
 

 بِ ب  ُع السَّ ن  اِب م  ص  ُن للن ِ ي  الدَّ و    (38)
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 (ما) :العالمة وأما يف عرف أهل الرشع فهو :يف استعمال أهل اللغة (والرشط  )
 وال وجود انعدامه من يلزم احرتازا من المانع فإنه ال (من انعداِمهِ الَعَدم)يلزم 

فال يلزم من وجوده  (ليس منه يشءر ي لََتَم)أي وجوده  (والعكس  ) أيتعدم وسي
 وجوده من وجود وال عدم ذلاته احرتازا من السبب والمانع فإن السبب يلزم

واتلقييد  .العدم كما سيأيت وجوده من يلزم فإنه المانع وأما سبق كما ذلاته الوجود
الرشط السبب فإنه يلزم الوجود احرتازا مما لو وجد مع  (ذلاته)يف الرشح بقويل 

لكن ال ذلاته بل لوجود السبب واحرتازا مما لو وجد الرشط مع قيام المانع فإنه 
 .يلزم حينئٍذ العدم لكن ليس ذلات الرشط بل لوجود المانع

ه  )  :أربعة (أنواع 

 من يلزم وال العلم انتىف احلياة انتفت إذا ألنه لعلمل اكحلياة (العقىلُّ ) :األول -1
  .وجوده وجودها

اكلطهارة للصالة فإذا انتفت الطهارة انتفت الصالة وال  (الرشيعُّ ) :اثلاين (و) -2
 .يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة

 انلوع وهذا "أنت طالق إن قمت" :كقول القائل (اللَُّغوِي   ) :اثلالث (و) -3
 الطالق عدم مالقيا عدم ومن الطالق وجود القيام وجود من يلزم فإنه اكلسبب
 .عليه المعلق

وهو الرشط  :أعىن اكللغوي يف كونه اكلسبب الرشط الرابع (ذاـ)ـهـ(ـوك) -4
 انتفاء الغذاء انتفاء من يلزم اكلغذاء للحيوان إذ العادة الغاْلة أنه (العاديُّ )

 .اليح إال يتغذى ال إذ وجودها وجوده احلياة ومن



16 
 

احرتازا  (العدم  )أي من وجوده  (زم منهالال) :اسم فاعل من المنع هو (والمانع  )
ه  ال يشَء منه يلزم  )من السبب فإنه يلزم من وجود الوجود  ْدم  ذلاته فال يلزم  (وع 

  .منه وجود وال عدم احرتازا من الرشط ألنه يلزم من عدمه العدم
 وجودي وهو وصف - (حكمٍ فمنع  )إما منع حكم أو منع سبب  والمنع نواعن

 حكمة بقاء مع السبب حكم نقيض تقتيض حلكمة لزممست منضبط ظاهر
 األب قاتل عمدا وهو كون (قصاٍص مِْن أبِ )ـاألبوةِ يف حالة (كـ)مثاهل   -السبب 
وهو القصاص  احلكم فينتىف لعدمه سببا كون الودل حيسن فال الودل لوجود سببا
  .القتل وهو مقتضيه وجود مع
أي مثال منع  (بِ منع  السب)فهو  (صابِ للن)أي وجوده بالنسبة  (ادلين  )أما  (و)

ذلك يف وجود  السبب ووجه حبكمة وجوده خيل وصف :هنا سبب احلكم والمانع
 كرثة -السبب  هو اذلي - انلصاب يف الزاكة وجوب حكمة أن ادلين مع انلصاب

 برصف مطاْلا المدين اكن لما لكن ذلك نعمة ىلع شكرا منه المواساة حتمل
 .انلصاب اكلعدم صار نادلي يف يملكه اذلي

 نِ ل  ط  البُ  ع  ةٌ م  حَّ ِص  هُ ن  مِ و  
 

 انِ ف  ادِ ر  ت  اِد مُ س  الف   وِ أ    (39)
 

تَّب  أ  ِل بِ ع  ةُ الفِ حَّ ِص و    ان  يُر 
 

 اُطِلب   د  ٍر ق  ث  أ   ن  ا مِ م   هِ ي  ل  ع    (40)
 

 اد  بَّ ع  ت   ن  م  لِ  اءِ ز  ااِلج  ه ي  بِ و  
 

 اا ُعِقد  مَّ مِ  ودِ صُ ق  ِر الم  ث  األ  و    (41)
 

ح  لِ ٌم د  ك  حُ ةٌ يم  زِ ع   ض   يلُهُ و 
 

ح  ٍض ر  ارِ ع  وِن مُ دُ  ن  مِ  عِ ر  الشَّ بِ   (42)  ج 
 

 فِ ل  ى خِ ل  ي ع  تِ الَّ  ةُ ص  خ  الرُّ و  
 

 افِ ن  حٍ مُ اجِ ر  ٍم لِ ُمق دَّ   (43)
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وهما  (صحةر مَع اْلطالِن أو الفسادِ )أي ومن احلكم الرشيع الوضيع  (ومنه)
سواء اكن عبادة أو معاملة هو  (وصحة  الفعلِ )  .عند اجلمهور (مرتادفانِ )لفظان 

لِبا)أي ىلع ذلك الفعل  (بأْن ي َرتَبا عليه) حينئٍذ  (ويْهَ ) .منه (ما من أثٍر قد ط 
األثرِ المقصود )برتتب  (و)فال يطالب بالقضاء  (بااِلجزاء لمن تعبدا)تكون 
قِدا اكْليع إذا صح عقده ترتب عليه أثره من ملك وجواز ترصف  (مما ع 
 .ذا صح عقده ترتب عليه أثره مما أباحه الرشع وهكذاواكنلاكح إ

حكمر ديلل ه  ) :القصد المؤكد ورشاًع  :ويه لغة (عزيمةر )ومن احلكم الوضيع 
احرتازا عن اثلابت بديلل عقىل فيشمل األحاكم  (بالرشع)أي ثبت  (َوَضح

احرتازا عما ثبت بديلل لكن ذللك ادليلل  (من دوِن معارٍض رَجح)اخلمسة 
ضر راجح ألنه إذا ثبت رجحان ادليلل المعارض لزم العمل بمقتضاه وانتفت معار

 .العزيمة وكذا إن اكن المعارض مساويا للزوم الوقف وطلب المرجح من اخلارج
مٍ )حكم  (ىلع خالِف )ثبتت  (اليت)السهولة ورشاًع يه  :لغةً  (والرخصة) َقد   (م 

  ادليلل المقدم احرتازاىلع (راجٍح )رشيع آخَر  ـديلل(ـل)أعىن حكم العزيمة 
 المرجح حصول ىلع الوقف فيلزم مساو إما بل راجح غي دليلل معارض اكن عما
هل  (مناِف )حبالها  العزيمة وتبىق يؤثر فال الرشيع ادليلل مساواة عن قارص أو

 .احرتازا عما ثبت ىلع وفق ادليلل فإنه عزيمة ال رخصه
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 اب األدلةوبتمهيد في أ

 آنِ ر  القُ  ن  ِه مِ ق  ةُ الفِ لَّ دِ أ  
 

ذُ أ  تُ   (44) خ   ي  انِ ن  د  ِة الع  نَّ سُ  ن  مِ  و  ؤ 
 

 ام  هِ ي  ل  ا إِ ذ  اعِ و  م  ِمن  ااِلج   و  أ  
 

 ام  هِ اٍس فُ ي  قِ  ن  مِ  و  ت نِدٌ أ  س  مُ   (45)
 

 ة  لَّ دِ األ   ةُ ع  ب  ر  األ   هِ ذِ ه  ف  
 

 ة  لَّ المِ  لِ ه  ل ِ أ  جُ  اقُ ف  ا ات ِ يه  فِ   (46)
 

 ىر  يُد   فُ ل  الخِ  يهِ ا فِ ُره  ي  غ  و  
 

 ار  ق  تِ س  الِ اُب و  ح  ص  تِ االس   ك  ل  تِ  ن  مِ   (47)
 

 انُ م  ز   م  هِ ى بِ ض  م   ن  ُع م  ر  ش  و  
 

ِب و  ُب الصَّ ه  ذ  م  و    (48)  انُ س  ح  تِ االس  ح 
 

 املشهورة أربعة؛ (أدلُة الفقه  )
من سنةِ )تؤخذ  (أو) -2 .وهذا هو األصل وسيأيت تعريفه (تؤَْخذ   من القرآنِ )إما  -1

 (و)وسيأيت تعرفه كذلك  (ِمَن ااِلمجاعِ )تؤخذ  (أو) -3 .تعرفهاوسيأيت  (العدناين
من )تؤخذ  (أو) -4 (.مستَنِدر )أي إىل الكتاب والسنة  (إيلهما)اإلمجاع  (ذاـ)هـ

أي استنبط من األصول اثلالثة المتقدمة أعىن الكتاب والسنة  (فهما)قد  (قياٍس 
  .واإلمجاع

ِ أهل الملة)وقع يه األصول اليت  (فهذه األربعة األدلة)
وقد وقع  (فيها اتفاق جل 

  .الف يسيتخيف بعضها ا
 (من تلك)أي اشتهر  (فيه اخلالف ي درى)أي وغي األربعة المتقدمة  (وغي ها)
  دلة اليت اشتهر فيها اخلالف سمسةاأل
 ناقل عنه يظهر لم رشيع أو عقىل بديلل وهو اتلمسك (االستصحاب  ) :أولها -1

  .مطلقا وسيأيت
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 ذللك احلكم يلثبت جزئيات من يلك أمر وهو تتبع ء(اإلستقرا)ثانيها  (و) -2
  .اليلك وسيأيت

 يف أي رشع من قبلنا وهو ما ثبت (رشع  من ميض بهم زمان  ) :ثاثلها (و) -3
 بعثة ىلع السابقني - عليهم وسالمه اهلل صلوات - األنبياء من ميض من رشع
  .وسلم عليه اهلل صىل - نبينا
أي الصحابة والمقصود الصحايب الواحد  (مذهب  الصْحبِ ) :رابعها (و) -4

  .وسيأيت
العدول حبكم المسألة عن نظائرها دليلل وهو  (االستحسان  ) :خامسها (و) -5

 .وسيأيت رشيع
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 باب األصل األول: الكتاب

دُّ كِ   آنِ ر  ا القُ ن  ب ِ ر   ابِ ت  ح 
 

 انِ و  ك  ل   ُمهُ الُمع ِجُز لِ ل  ك    (49)
 

ِ بِ ى النَّ ل  ع   هُ ل  ز  ن  أ    اد  م  ح  أ   ي 
 

دَّى و   هِ بِ   (50)  اد  بَّ ع  ت   هِ بِ ت ح 
 

 ةِ ع  ب  السَّ ك  ٍر اتُ و  ت   وذُ  هُ ن  مِ و  
 

 ةِ حَّ ِص ع  م  ٍف ح  ص  اِق مُ ف  و وِ ذُ و    (51)
 

 يانِ م  ث  العُ  فُ الِ خ  ي يُ ذِ ا الَّ مَّ أ  
 

 آنِ ر  القُ  ن  ودًا مِ دُ ع  م   س  ي  ل  ف    (52)
 

ُرُم أ    ىلَّ يُص   ن  أ  ا و  ر  يُق   ن  ي ح 
 

 ل  ق  ن   حَّ ص   ثُ ي  ح   يلٌ لِ د   و  ه  و    (53)
 

ه  )هو  (:كتاب ربنا القرآنِ )أي تعريف   (َحدُّ ) ْعِجز  )سبحانه وتعاىل  (الكم   (الم 
قلب سيدنا  (أنزهل ىلع)من إنس وجن وغيهم  (ألكوانِ )ـجميع أهل ا(لـ)بنفسه 

اخلالئق أن يأتوا عز وجل اهلل  (به حَتََدى)وصىل اهلل عليه وسلم  (انليب أمحدا)
قل لنئ اجتمعت اإلنس واجلن ىلع أن يأتوا بمثل هذا القرآن } :قال تعاىلبمثله 

عز وجل خلقه أي أنه سبحانه  اهلل   (دابَ عَ تَ  هـ)ــتالوتـ(ـوب) {ال يأتون بمثله
وتعاىل أمر خلقه بأن يتعبدوه بتالوة كتابه ويجوز أن يكون مبنيا للمفعول 

ب ِدا والضبط األو تلخرج اآليات ل أنسب وكون القرآن هو ما يتعبد به ت ع 
سواء بىق حكمها أم ال فإنه ال يتعبد بتالوتها عن مسماه المنسوخة اللفظ 

 .وذللك ال تعطى حكم القرآن
عند األئمة  (السبعةِ ) ـقراءات القراء(ذو تواتٍر كـ)أي من القرآن ما هو  (ومنه)

مع )أي مصحف عثمان  (مصحٍف  ذو وفاقِ )منه  (و) .إذا تواترت عن قارئها
اإلسناد فإنه قرآن تصح الصالة به باالتفاق بني األئمة األربعة ىلع األصح  (صحةِ 
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لك قراءة وافقت إحدى " :قال ابن اجلزري يف كتاب النرش يف القراءات العرش
وصح  -ووافقت العربية ولو بوجه واحد  .المصاحف العثمانية ولو احتماال

الصحيحة اليت ال حيل لمسلم أن ينكرها سواء اكنت عن  فَه القراءة -سندها 
وميت اختل ركن من  .السبعة أو عن العرشة أو عن غيهم من األئمة المقبولني

أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء اكنت عن  :هذه األراكن اثلالثة
هذا هو الصحيح عند أئمة اتلحقيق من السلف  .السبعة أو عمن هو أكرب منهم

 ".واخللف
ليس ) ـإنه(العثماين فـ)المصحف  (اذلي خيالف  )غي المتواتر وهو  (أما)

أي  (وهو ديلل)به  (وأن ي صىل) به (أن ي قرا)حينئٍذ  (حَيرم  )و (معدوًدا من القرآنِ 
نص ىلع ذلك يف المغىن والروضة وخمترص  (حيث صح نقال)حجة ىلع المذهب 

 .هاالروضة واتلحرير وخمترص اتلحرير وغي
اذلي يف اتلحرير وخمترصه كراهة القراءة به والمذهب احلرمة نص ىلع  :تنبيه

 .ذلك يف اإلنصاف واإلقناع ورشح المنتَه والغاية
 

 يانِ ث  الم   ن  ِع مِ ب  ي السَّ فِ  س  ي  ل  و  
 

 آنِ ر  القُ  ن  مِ  ي  ه  ةٌ و  ل  م  س  ب    (54)
 

 لِ ص  ف  ل  ةٍ لِ اء  ر  ى ب  و  ي سِ فِ و  
 

 لِ م  ي النَّ ٍة فِ آي   ض  ع  ب  ت  و  ت  أ    (55)
 

 ىل  ج  ان   اهُ ن  ع  م  و   مٌ ك  ح  مُ  هُ ن  مِ و  
 

 ل  ا خ  م   ِس ك  ع  هٌ بِ ابِ ش  ت  مُ  و  أ    (56)
 

  يُع ن ىٌر ال  اهِ ظ   يهِ فِ  س  ي  ل  و  
 

 ىن  ع  م   يمُ دِ ع   و  يٍل أ  لِ  د  ل  بِ   (57)
 

  ي ع ل مُ ا ال  م   يهِ فِ  ونُ كُ ي   ن  كِ ل  
 

ك مُ لِ  الع  الَّ هُ إِ يل  وِ أ  ت    (58)  يُم الح 
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أي ليست آية منها يف رواية  (بسملةر )أي الفاحتة  (السبِع من المثاينوليس يف )
عند أمحد وأكرث العلماء من الفقهاء  (من القرآنِ )آية  (ويه)ويه المذهب 
بني لك  (أتْت للفصِل ) آيةً  (براءةٍ )سورة  (يف سوى)يه  (و)والقراء وغيهم 

ة براءة فلم تكن وأما سور (انلملِ )سورة  (آيٍة يف بعَض ) أتت (و)سورتني 
وهذه السورة نزلت بالسيف كما قال  .إما لكونها أمانا .البسملة يف أولها إمجااع

وذللك تسيم الفاضحة وإما ألنها  .وقد كشفت أرسار المنافقني .ابن عباس
 .متصلة باألنفال سورة واحدة وإما لغي ذلك ىلع أقوال

 (اجنىل)قد  (معناه)ما هو  (و)أحكم إحاكماً  (حمكم)أي ومن القرآن  (ومنه)
أي  (بعكس ما خال)وهو  (أو متشابهر )أي اتضح وذلك اكنلصوص والظواهر 

 .بعكس المحكم وهو ما لم يتضح معناه الشرتاك أو إمجال أو حنو ذلك
ْعىَن )أي ليس يف القرآن لفظر  (وليس فيه) ه   (ظاهرر ال ي   (بال ديللٍ )به ظاهر 

 (عديم  معىن)لفظر  (أو) .ص هل وحنو ذلكاحرتازا من ورود العام وتأخر المخص
والظاهر أن خالفهم فيما هل معىن وال نفهمه  :قال القرايف يف رشح مجع اجلوامع

ما )أي يف القرآن  (لكن يكون فيه) .أما ما ال معىن هل أصال فمنعه حمل وفاق
وهو قول  سبحانه وتعاىل (العليم  احَلَكم  )اهلل  (إال)أي معناه  (تأويلَه  ال َيْعلَم  

 .مجهور العلماء
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 باب األصل الثاني: السنة

ُف السُّ   يرِ شِ ب  ل  ةُ لِ نَّ تُع رَّ
 

 يرِ رِ ق  التَّ ِل و  ع  الفِ ِلِه و  و  ق  بِ   (59)
 

 ار  ه  ت  ا اش  ا م  اِده  آح   ن  ُعدَّ مِ و  
 

 ار  ات  و  ا ت  م   ون  دُ  اض  ف  ت  اس   وِ أ    (60)
 

 ر  ه  ت  ا اش  ا م  ي  رِ ظ  ًما ن  ل  يدُ عِ يُفِ 
 

 ر  ب  ي الخ  وِ ر  ي   ن  لُّ م  ق  ةٌ أ  ع  ب  ر  أ    (61)
 

 يُِفي دُ  ط  ق  نَّ ف  الظَّ  ُرهُ ي  غ  و  
 

 يدُ زِ ةٌ ت  ين  رِ ق   هُ ل   و  ل  و    (62)
 

 ةُ مَّ ئِ ا األ  ذ  ٍل إِ و  ي ق  ِن فِ ث  ت  اس  و  
 

ةُ   (63) ق بِل ت هُ األُمَّ  ت ن قُلُهُ و 
 

 ت ق د  ا يُع  يم  ادُ فِ تُق ب ُل اآلح  و  
 

د  ا ج  ه  ي ل  ذِ  يُك فَُّر الَّ ال  و    (64)  ح 
 

بأنه الطريقة ومنه ما يف صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد  (ت َعَرف  السنة  )
 فله حسنة سنة اإلسالم يف سن من» :اهلل عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال

 يف سن ومن يشء أجورهم من ينقص أن غي من بعده بها عمل من وأجر أجرها
 أن غي من بعده من بها عمل من ووزر وزرها عليه اكن سيئة سنة اإلسالم
  .«يشء أوزارهم من ينقص

عليه الصالة والسالم  (للبشيِ )وتعرف السنة يف اصطالح أهل الرشع بأنه السنة 
منه عليه الصالة  (ـالفعلِ )بـ (و)عليه الصالة والسالم  (بقوهِلِ )ويه تعرف 

 .ة والسالممنه أيًضا عليه الصال (ـاتلقريرِ )بـ (و)والسالم ولو بكتابة بأمره 
فهذا اإلطالق للسنة إطالق لها يف مقابلة القرآن وقد تطلق السنة ىلع ما يقابل 

 .الفرض وقد تطلق ىلع ما يقابل اْلدعة أيًضا
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َد من آحادِها) من  (ما اشتهرا) -واآلحاد مجع أحد  -أي من آحاد السنة  (وع 
ا تواتر يفيد العلم فإن م .منها (دون ما تواترا)منها  (استفاض)ما  (أو)األخبار 
 .الرضوري

أو استفاض نقل ذلك ابن مفلح وغيه عن األستاذ  (ي فيد  علًما نظرًيا ما اشتهرْ )و
أعىن  (اخلرب)هذا  (أقلُّ من يروي)من الرواة  (أربعةر )و .أيب إسحاق وابن فورك
 .المشهور أو المستفيض

ولو هل )عند األكرث  (الظَن فقط ي فِيْد  )أي وغي المستفيض أو المشتهر  (وغي ه)
  .من قوة إفادته لقرب احتمال السهو واخلطإ ىلع عددهم القليل (قرينةر تزيد  

وهذا يدل ىلع قوة اخلالف أو عدم  (يف قولٍ )من عدم إفادته العلم  (واستثِ )
ل ه  )المتفق عليهم  (إذا األئمة  )اتلرصيح باتلصحيح   (وَ )من طرق متساوية  (َتنْق 

َمة   قَبِلَتْه  )قد 
 
 .أي تلقته بالقبول فإنه حينئٍذ يفيد العلم انلظري (األ

من أصول ادليانات وحىك  (فيما ي عَتَقد)من األحاديث فيعمل بها  (وت ْقَبل  اآلحاد  )
أي  (َجَحد)أي ألخبار األحاد قد  (وال ي َكَفر  اذلي لها)ذلك ابن عبد الرب إمجااعً 

 . الظنأنكر وذلك بناًء ىلع أنها ال تفيد إال
 

ح   اص  ت  خ  مُ  ان  ك   ن  إِ  هُ فِع لُ و   ض   و 
 

 يُب ح   اي  ل ِ بِ جِ  ًل ع  فِ  ن  كُ ي   ن  إِ و    (65)
 

 ة  اح  ر  تِ ِة اس  س  ل  ج  ى ك  ر  يُ  ام  و  
 

 ة  اح  ب  و إِ ذُ ف   هُ ل   ًل مِ ت  ح  مُ   (66)
 

 يرِ نِ المُ  بِ ك  و  ي الك  فِ  ي  ذِ ا الَّ ذ  ه  
 

 يرِ رِ ح  ي التَّ ُر فِ ه  ظ  د بُهُ األ  ن  و    (67)
 

 الِ و  ق  األ  بِ  و  ه  و   انُ ي  ا الب  مَّ أ  
 

 الِ ع  ف  األ  و   هِ ي  ل  ٌب ع  اجِ و  ف    (68)
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 ى ِصف تُه  ُث تُد ر  ي  ح   اك  ُر ذ  ي  غ  و  
 

 تُه  مَّ أُ  يهِ ِق فِ ل  ِر الخ  ي  ِمث ُل خ  ف    (69)
 

 اب  رَّ ق  ت   ن  إِ و  بِح   أ  ال  ُث ي  ح  و  
 

 اب  جِ اا و  ن  ي  ل  ع  و   هِ ي  ل  ع   ان  ك    (70)
 

 :ة والسالم أنواععليه الصال (وفِْعل ه  )
 (َوَضح)به فقد  (إن اكن خمتًصا)انلواع األول من أفعاهل عليه الصالة والسالم  -1

قال  .هذا انلوع ألن هل عليه الصالة والسالم خصائص كثية أفردت باتلصانيف
خص انليب صىل اهلل عليه وسلم بواجبات وحمظورات  :اإلمام أمحد ريض اهلل عنه

  .ومباحات وكرامات
كنوم واستيقاظ وقيام وقعود  (فعاًل جبلي ٍا)فعل ه   (إن يكن) :انلوع اثلاين (و) -2

بَحْ )وألك ورشب  ألن ذلك لم يقصد به  ولم حيكوا فيه خالفا قطع به األكرث (ي 
ويه اخللقة لكن لو تأيس به  .ولم نتعبد به وذللك نسب إىل اجلبلة .الترشيع

 .فعل فال بأسمتأس كما اكن ابن عمر ريض اهلل عنهما ي
كجلسةِ ) -من فعله عليه الصالة والسالم  (ما يرى) :انلوع اثلالث (و) -3

أي  (هل حمتمال)  -وركوبه يف احلج خمالفته الطريق يف العيد وحنو ذلك  (اسرتاحةْ 
أورده  (اذلي)هو  (هذا) .عند األكرث (ذو إباحةْ )ـهو (فـ)حمتمال للجبىل وغيه 

أي ندب  (نْدب ه  )لكن  (و)واقترص عليه  (حريريف الكوكب اتل)ابن انلجار 
حيث قال يف اتلحرير  (يف اتلحريرِ )ىلع ما قاهل المرداوي  (األظهر  )اتباعه فيه هو 

مندوب وهو أظهر وأصح وهو ظاهر فعل اإلمام أمحد فإنه ترسى  :وقيل" :ورشحه
 عليه صىل اهلل -واختىف ثالثة أيام ثم انتقل إىل موضع آخر اقتداء بفعل انليب 
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ما بلغىن حديث إال عملت  :يف الترسي واختفائه يف الغار ثالثا وقال -وسلم 
 ".به

تعارض األصل والظاهر فإن األصل عدم  :ومنشأ اخلالف يف ذلك" :وقال أيًضا
 ".الترشيع والظاهر يف أفعاهل الترشيع ألنه مبعوث ْليان الرشعيات

 :عليه إمامنا وأصحابه أكرث ما حكيناه من األمثلة مندوب نص" :ثم قال
كذهابه من طريق ورجوعه يف أخرى يف العيد حيت نص عليه اإلمام أمحد يف 
اجلمعة أيضا ودخوهل مكة من كداء وتطيبه عند اإلحرام وغسله بذي طوى 

واختلفت الرواية عن اإلمام أمحد يف جلسة  .واالضطجاع بعد سنة الفجر
قال اإلمام  .ا ليست مستحبةوالمذهب أنه هل يه مستحبة أم ال االسرتاحة

  ".أكرث األحاديث ىلع هذا :أمحد
أي ما بينه  (اْليان) فهو :انلواع الرابع من أفعاهل عليه الصالة والسالم (أما)و -4

صلوا كما " :كقوهل (باألقوالِ )يكون  (وهو) صىل اهلل عليه وسلم من حكم
عليه  (عليه واجبر )ـهو (فـ) "خذوا عىن مناسككم" :وقوهل "رأيتموين أصىل

أيًضا عند  (ـاألفعالِ )هو كما يكون باألقوال يكون بـ (و)الصالة والسالم 
احلاجة كقطع يد السارق من الكوع وإدخال غسل المرفقني والكعبني يف 

  .الوضوء
أي غي ما  (غي  ذاكَ ) :انلوع اخلامس من أفعاهل عليه الصالة والسالم (و) -5

ا ليس بمختص وال جبىل وال حمتمل للجبىل وال تقدم من األنواع األربعة أي مم
ِهِ عليه الصالة  (ِصَفت هْ )أي تعلم   (حيث  ت ْدرى)بياٍن  أي صفة حكِمهِ يف حق 



27 
 

أي يف صفة حكِمهِ  (فِمثْل  خيِ اخللِق فيه) والسالم من وجوب أو ندٍب أو إباحةٍ 
با عليه اكن فإن اكن واجبا عليه اكن واجبا ىلع أمته وإن اكن مندو (أَمت هْ )

 .مندوبا عليهم وإن اكن مباحا هل اكن مباحا لهم
تعلم  صفة  (حيث  ال) :انلوع السادس من أفعاهل عليه الصالة والسالم (و) -6

فعلَه عند  (أبِحْ )حكِمهِ يف حقه عليه الصالة والسالم ولم يتقرب به فهذا انلوع 
ه وسلم يفيد اإلباحة إن فعل انليب صىل اهلل علي :قال المجد يف المسودة .األكرث

 .لم يكن فيه معىن القربة يف قول اجلمهور
بما لم تعلم  (إن تقربا) :من أفعاهل عليه الصالة والسالم انلوع السابع (و) -7

عليه وعلينا )ذلك الفعل  (اكن)صفة حكمه يف حقه عليه الصالة والسالم 
نقلها إسحاق بن  :دقال المج .وعن اإلمام أمحد رواية ثانية أنه مندوب (باواجِ 

 .إبراهيم واألثرم ومجاعة بألفاظ رصيحة
 

 اف  لَّ ك  ى مُ يُر   ن  اٍو أ  ُط ر  ر  ش  و  
 

 اٍط ُوِصف  ب  ض  اًل بِ د  ًما ع  لِ س  مُ و    (71)
 

 اعٍ يُذ ك رُ د  تِ اب  بِ  ان  ُث ك  ي   ح  ال  
 

 رُ فَّ يُك   هِ بِ  و  أ   هِ ي  ل  إِ  وعُ د  ي    (72)
 

 اد  مَّ ح  ق ى مُ ي ال ت  ذِ ُب الَّ احِ الصَّ و  
 

د  و  ى مُ ض  ق   مَّ قًا ثُ د ِ ص  مُ   (73)  اح ِ
 

 اعِ م  ج  الِ بِ  ولِ دُ العُ  ن  مِ  م  هُ و  
 

 اعِ د  تِ ِل االب  ه  م  أ  ل  ك  ك  رُ ات  ف    (74)
 

 عند األداء ما يىل (ورشط  راوٍ )
أي اعقاًل بالًغا إذ ال  (ملكفا)أي أن يكون الراوي  (أن ي رى) :الرشط األول -1

 .لكذبوازع لغي العاقل أو الطفل يمنع من ا
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إمجااع تلهمة عداوة الاكفر  (مسلًما)أن يكون الراوي  :الرشط اثلاين (و) -2
 .صىل اهلل عليه وسلم ولرشعه 6للرسول

إمجااع ظاهرا وباطنا عند أمحد والشافيع  (عداًل )أن يكون  :والرشط اثلالث -3
 .وذكره اآلمدي عن األكرث .وغيهما

ئلال يغي اللفظ  (و ِصفا)قد  (بضبٍط ) أن يكون الراوي :والرشط الرابع -4
ال ينبيغ لمن ال يعرف  :والمعىن فال يوثق به قال اإلمام أمحد ريض اهلل عنه

 .والرشط غلبة ضبطه وذكره ىلع سهوه حلصول الظن إذا .احلديث أن حيدث به
 .ذكره اآلمدي

أي ببدعٍة  (بابتداٍع )الراوي اذلي اكتملت يف الرشوط السابقة  (ال حيث  اكن)
 (يدعو)وهو ممن  اكلقول بتفضيل ىلع ىلع سائر الصحابة (ي ْذَكر  )مكفرة  غي

اكلقول  (ي كفر  )أي بذلك االبتداع  (أو به)أي إىل ذلك االبتداع  (إيله)انلاس 
بإالهية ىلع ريض اهلل عنه فإن من اكنت هذه حاهل ال تقبل روايته بل ترد وعلم 

وهذا  .فر ببدعته تقبل روايتهمما تقدم أن المبتدع غي ادلاعية وغي المك
الصحيح من الروايات عن اإلمام أمحد ريض اهلل عنه لعدم علة المنع ولما يف 

اكلقدرية واخلوارج والمرجئة  .الصحيحني وغيهما من الرواية عن المبتدعة
 .ورواية السلف واألئمة عنهم

اْلصي وهذا اللفظ يعم  (اذلي اتْلىَق )هو  :أي وتعريف الصحايب (والصاحب  )
سواء اكن كبيا أم صغيا ممزيا أو غي ممزي وسواء اكن ذكرا أم  (حممدا)واألعيم 

غيه وسواء اكن برشا أم جًنا وال يكون االتلقاء إال من حيني يقظة فلم أحتج 
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أي مؤمنا به ولو ارتد  (مصدقًا)إىل اتلقييد بكون ذلك وقع يقظة أو حال احلياة 
ِدا)أي مات  (ثم قيض)قيس ريض اهلل عنه بعد ذلك ثم أسلم اكألشعث بن   (موح 

وهو ما ذهب إيله اإلمام أمحد  هذا هو المختار يف تفسي الصحايبأي مسلما و
ويه طريقة أهل  :قال بعض الشافعية .ريض اهلل عنه وأصحابه واْلخاري وغيهم

 .احلديث
ذلك  ذكر عند أهل السنة واجلماعة (من العدول باإلمجاعِ )أي الصحابة  (وهم)

غي واحد من أهل العلم منهم ابن عبد الرب وإمام احلرمني وابن الصالح وابن 
ومرادهم من جهل حاهل فلم يعرف  :قال ابن مفلح يف أصوهل .تيمية وغيهم

اذلي خيالف الكم أهل السنة فقد قال بعض  (فاترك الكم أهِل االبتداعِ ) .بقدح
عدول إال من قاتل عليا وقال هم  :أهل اْلدع هم كغيهم مطلًقا وقال بعضهم

وهذا األقوال لكها  .هم عدول إىل زمن الفتنة بقتل عثمان وبعده كغيهم :آخرون
العصمة  :باطلة وما وقع بينهم حممول ىلع االجتهاد وليس المراد بكونهم عدوال

واستحالة المعصية عليهم إنما المراد أن ال نتلكف اْلحث عن عداتلهم وال 
 .طلب الَتكية فيهم
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 باب األصل الثالث: الجماع

ُف الِ يُ   يادِ اله   د  ع  اُع ب  م  ج  ع رَّ
 

 ادِ ه  تِ ي اج  وِ ذ   ن  مِ  اقِ ف  االت ِ بِ   (75)
 

ِ فِ بِ ِة النَّ مَّ أُ  ن  مِ   ىل  ع   رٍ ص  ي ع  ي 
 

 ا فُِعل  مَّ مِ  ونُ كُ ي   و  ل  و   رٍ م  أ    (76)
 

تُبِ و   ل  و   م  هِ رِ ص  اُض ع  ر  قِ ان   ر  اع   ح 
 

 يُل د ل  لِ الدَّ ا ذ  ٍد إِ احِ وُع و  جُ رُ   (77)
 

 ِر الع د د  اتُ و  ت  اٌر لِ ب  تِ  اع  ال  و  
 

 د  ر  ف  ا ان  ذ  ٍد إِ احِ و  ى بِ ف  ت  يُك   ل  ب    (78)
 

 أي {أمركم فأمجعوا} :تعاىل اهلل بأنه العزم واالتفاق قال :لغة (يَعَرف  اإلمجاع  )
 ويقال عليه عزم أي كذا ىلع فالن أمجع :يقال الواحد ىلع إطالقه ويصح اعزموا
 فهو طائفة عليه اتفقت األمور من أمر فلك عليه اتفقوا أي كذا ىلع القوم عأمج

  .اللغة أهل إطالق يف إمجاع
حممد عليه الصالة والسالم فإنه يعرف يف  (الهادي)انليب  (بعد)وأما اإلمجاع 

من ذوي )احرتازا مما وقع فيه اختالف  (باالتفاق)اصطالح علماء الرشيعة 
اتفاق غي المجتهدين وال تقدح خمالفتهم يف انعقاد اإلمجاع احرتازا من  (اجتهادِ 

فيدخل  (أمر يف عرص ىلع)احرتازا من اتفاق جمتهدي بقية األمم  (من أمةِ انليب ِ )
 والسكوت واالعتقادات وادلنيوية ادلينية واألفعال األقوال من األمور فيه مجيع
كيدا دلخول الفعل فيما تأ (ولو يكون مما ف عاِل) :فقويل .ذلك وغي واتلقرير
 فعله أو فعلوه فعل ىلع العرص جمتهدو اتفق إذا فيما العلماء وقد اختلف .سبق

 ينعقد أنه :واألرجح ال أم إمجااع يكون هل علمهم مع اْلاقون وسكت بعضهم
 .عليه المجمع اكلقول فيكون األمة لعصمة اإلمجاع به
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أي عرص المجمعني من  (انقراض  عرصهم)لصحة انعقاد اإلمجاع  (واْعت رب)
المجتهدين وهو موت من اعترب من أهل اإلمجاع من غي رجوع واحد منهم عما 

 .أمجعوا عليه
من أهل اإلمجاع أو لكهم عما  (رجوع  واحدٍ ) أي جاز وساغ (َحل  )عليه فقد  (و)

 .ىلع خالف ما أمجعوا عليه (َدل  )المقتيض للرجوع قد  (إذا ادليلل  )أمجعوا عليه 
 المجتهدون هم فيه والمعترب .فيه اعترب من بموت يستقر إنما إلمجاعا ألن

 .اإلمجاع استقرار قبل الرجوع وْلعضهم لهم فيسوغ
من المجمعني يف العرص  (تلواترِ الَعَدد)يف صحة انعقاد اإلمجاع  (وال اعتبارر )

ا واحٍد إذ) ـمجتهدٍ (ـبل ي كتىف ب)الواحد كما ال يشرتط ذلك يف ادليلل السميع 
يف عرص فلم يوجد غيه وقال قواًل فإن قوهل يكون إمجااًع يف ظاهر الكم  (انفرد

 .أصحابنا
 

 ادِ ه  تِ ِة اج  ل  أ  س  ي م  فِ  لُ و  الق  و  
 

 ادِ ب  عِ ل  لِ  يفُ لِ ك  التَّ  هِ ا بِ مَّ مِ   (79)
 

 ىض  م   د  ق  و   ر  شِ ت  ن  ي   ن  ٍد إِ احِ و   ن  مِ 
 

 ىض  رِ  و  ٍط أ  خ  يِل سُ لِ  د  ل  ٌت بِ ق  و    (80)
 

 ارِ ر  ق  تِ ى اس  ل  قًا ع  ابِ س   ان  ك   ن  إِ 
 

 ارِ ك  ن  ا إِ م   ون  دُ ٍب و  اهِ ذ  م    (81)
 

 يُّ ال  ن ِ الظَّ  و  اُع هُ م  ااِلج   اك  ذ  ف  
 

ذُ أ  أ    (82)  ي الِخل  فِ  الُ ق  ا يُ ل ِ م  ق  خ 
 

 (مما به اتللكيف للعبادِ )أي يف مسألة اجتهادية  (والقول يف مسألةِ اجتهادِ )
عمار أفضل من حذيفة إذا اكن  :ائل مثالكقول الق .يلخرج ما ال تكليف فيه

يمكن أن  (وقد ميض وقتر )قوهل    (واحٍد إن ينترش)من جمتهد  (من)هذا القول 
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ذلك  (سخٍط أو ريض إن اكن)أي قرينةِ  (ديللِ )وجود  (بال)تنظر المسألة فيه 
ودون ما )يلخرج ما احتمل أنه قاهل تقليدا لغيه  (سابًقا ىلع استقرارِ مذاهٍب )
عند اإلمام أمحد  (فذاك ااِلمجاع  هو الظىنُّ )من أحد من المجتهدين  (كارِ إن

ِ ما ) .ألن الظاهر الموافقة ْلعد سكوتهم اعدة :وأكرث العلماء وذلك
ال أْخذ  أقل 

فإنه ال يكون إمجااًع خالفا لمن ظن ذلك ألن القول بأنهم  (2)ف(يقال يف اخلاِل
اكلقول بأن دية  .بالزائد والزائد خمتلف فيهأمجعوا ىلع األقل يدل ىلع نىف القول 

واإلمجاع لم يدل  .الكتايب اثللث ألن قوهل يشتمل ىلع وجوب اثللث ونىف الزائد
فاثللث وإن اكن  .ىلع نىف الزائد بل ىلع وجوب اثللث فقط وهو بعض المديع

فالمجموع ال يكون جممعا  .جممعا عليه لكن نىف الزيادة لم يكن جممعا عليه
من اثللث ونىف الزيادة فال  :والقائل باثللث مطلوبه مركب من أمرين عليه

فاألخذ بمثل ذلك مركب من اإلمجاع والرباءة  .يكون مذهبه متفقا عليه
فإن إجياب اثللث جممع عليه ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالرباءة  .األصلية
 .األصلية

 

                                                           
 الصصائد فلال عن األظاام العلمية ومن األمثلة الصريبة الدالة على جواز حذف حرف من مثل هذا احلذف سائغ يف اللغة مستعمل يفأي: )اخلالف( و  (2)

 ويستشهدون على ذلك بشواهد معروفة منها قول عبيد األبرص: رتخيم يف غري النداءالجواز  حيث يذكرون الكلمة ما يذكره النحاة يف ابب النداء
 ُر مالِ ليس حي على املنون خباِل ... ال عدمٌي وال ُمَثم ِ 

 ذلك قول امرئ الصيس:ومن  يريد: خبالد حبذف الدال.
 لنعم الفىت تعشو إىل ضوء انره ... طريف بن مال ليلة اجلوع واخلصر

 يريد: طريف بن مالك. 
اعلم أظه ة قال سيبويه: قال مصيده: اشرتط بعلهم كابن مالك صالحية االسم احملذوف منه للنداء لكن األمر فيه سعة فيما أحسب والشواهد على ذلك كثري 

  جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالم من صرف ما ال ينصرف يشبهوظه مبا قد ُحذف واستعمل حمذوفا كما قال العجَّاج:
 رم ... قواطنا مكة من ور  احلميورب هذا البلد احمل

 . ف كسرة الحتياجه إىل الصافية اضطراراأراد احلمام فأسصط امليم اليت هي حرف اإلعراب فبصي احلما فصلب األلقال اخلليل: 
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 ىر  ٍة ُخل ٌف ج  ل  أ  س  ى م  ل  ع   ن  إِ و  
 

 ار  ٍل آخ  و  اِث ق  د  ح  إِ  ن  مِ  عُ ن  الم  ف    (83)
 

 نِ يل  و  ى ق  ل  ع   يلٌ ِص ف  ت   از  ج  و  
 

 نِ ي  ت  ن  اث   يفِ  اتِ ب  ث  الِ و   يِ ف  النَّ بِ   (84)
 

لْفر ) بأن  (جرى)أي اختالف من جمتدي العرص قد  (وإن ىلع مسألة واحدٍة خ 
أي فاحلكم أن  (فالمنع  )قال بعضهم فيها باحلرمة وقال آخرون بالكراهة مثال 

ْمن يف المسألة اكلقول باإلباحة مثال ألنه خروج عن  (من إحداث  قوٍل آخرا)َع ي 
اإلمجاع والقول بذلك مطلق عند اإلمام أمحد ريض اهلل عنه وأصحابه واعمة 

 .فإنه حيرم إحداث قول ثان .كما لو أمجعوا ىلع قول واحد :قال ابن مفلح .الفقهاء
 .رسالةونص عليه اإلمام الشافيع ريض اهلل عنه يف ال

حال كون  (ىلع قولنيِ )أي إحداث قول مفصل مبىن ٍ  (جاز تفصيلر ) لكن (و)
وحاكه بعض أصحابنا  .عند القايض (باإلثبات)اآلخر  (بانلىف و)أحد القولني 

كأن جيري اخلالف يف مسأتلني  (اثنتنيِ )مسأتلنِي  (يف) عن أكرث العلماء
قول بعضهم بانلىف فيهما ويقول اكشرتاط انلية يف الوضوء والصوم يف االعتاكف في

آخرون باإلثبات فيجوز حينئٍذ اتلفصيل بأن يقول يف إحداهما باإلثبات ويف 
األخرى بانلىف فإنه بذلك لم خيرج عن اإلمجاع وإال للزم من وافق إماما يف 

 .مسألة موافقته يف مجيع مذهبه وإمجاع األمة ىلع خالفه
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 باب األمر والنهي

ُر ااِلس  و      لِ ع  ت  س  اُء ِمن  مُ تِد ع  األ م 
 لِ و  الق  بِ  هُ ون  دُ  ن  مَّ مِ  لِ ع  لفِ لِ   (85)

 

 ةِ يق  قِ ي الح  فِ  وبِ جُ ى الوُ ل  ع   و  ه  و  
 

 ةِ ين  رِ الق   ن   مِ ل  ا خ  ذ  ًعا إِ ر  ش    (86)
 

 ان  ك  م  أ   ثُ ي  ح   ارِ ر  ك  التَّ وِر و  ف  ل  لِ 
 

 ان  يَّ ع  ةً ت  رَّ اٍم م  ز  تِ ال  بِ و    (87)
 

 ةِ ف  الص ِ بِ  ن  ا ارٍ ر  ك  ت  ا ذ   س  ي  ل  و  
 

 ةِ لَّ ُس العِ ك  ُعل ِق  ع   د  ِط ق  ر  الشَّ و    (88)
 

ْمر  )
َ
أي ىلع جهة  (ااِلستِْداعء  ِمْن مستعلِ )هو  :حده يف االصطالح (واأل

اجلار والمجرو هنا متعلق  (دونه بالقولِ )أي من شخص  (للفعل ممن)االستعالء 
 .باالستداعء

عند مجهور العلماء من أرباب  (ىلع الوجوب يف احلقيقةِ )أي األمر حممول  (وهو)
 (إذا خال من القرينةِ )أي باقتضاء وضع الرشع وذلك  (رشاًع )المذاهب األربعة 

وإذا قيل لهم } :وقوهل تعاىل {فليحذر اذلين خيالفون عن أمره} :لقوهل تعاىل
 .حيث ذمهم وذم إبليس ىلع خمالفة األمر المجرد {اركعوا ال يركعون
إنه الصحيح  :عند اجلمهور وبعض الشافعية وقال بعضهم (للفورِ )واألمر المطلق 
أي  (واتلكرارِ حيث أمكنا)وإنما جاز تأخي احلج بديلل من خارج  .من مذهبهم

حسب اإلماكن عند اإلمام أمحد ومجاعة من الفقهاء وعنه ال يقتيض اتلكرار 
 .وعليه أكرث أهل العلم

أي  (بالَتامٍ )ر فإن إقاع الفعل األمر المطلق لو قلنا بأنه ال يقتيض اتلكرا (و)
ألن األمر المطلق يفيد طلب الماهية  (تعينا)واحدةً قد  (مرةً )بطريق االلَتام 

 .وال يمكن إدخال تلك الماهية يف الوجود بأقل من مرة
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ل ِقَ  ذا تكرارٍ )األمر  (وليس) إذا لم تكن تلك الصفة  (إن بالصفةِ والرشِط قد ع 
إذا ميض شهر أو إن سافر زيد  :كقوهل .مأمور بهأو ذلك الرشط علة ثابتة لل

فأعتق عبدا من عبيدي فحصل يشء مما علق عليه األمر وأعتق عبدا من 
اثلابتة سواء  (ـالعلةِ )تعليق األمر بـ (عكس  )  .فقد امتثل ما أمر به .عبيده

أم اكنت  {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} :اكنت العلة صفة كقوهل تعاىل
فإن األمر يتكرر بتكرر ذلك  {وإن كنتم جنبا فاطهروا} :كقوهل تعاىلرشًطا 
  .اتفاقا

ر أنه فمعىن هذا اتلكرا" :قال المرداوي ".التباع العلة ال لألمر" :قال ابن مفلح
 ".ألنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل لكما وجدت العلة وجد احلكم

 

 ٍء ُعي ِن اي  ش  لِ ُي ه  النَّ و  ُر م  األ  و  
 

ِه ن  ِلِض   (89)    اٌر بُي ِن  م  أ  ٌي و  ه  د ِ

 رِ م  األ   د  ع  ب   يمِ رِ ح  ُي للتَّ ه  النَّ و  
 

 رِ ظ  الح   د  ع  ب   ازِ و  ج  ل  ُر لِ م  األ  و    (90)
 

 اد  رَّ ج  ت   ن  إِ  يمِ رِ ح  للتَّ  يُ ه  النَّ و  
 

 اد  ر  اٍم و  و  د  ٍر و  و  ف  لِ  و  ه  و    (91)
 

قَّق  ر  ش   يُ ه  النَّ  ادِ س  ف  ل  لِ و    اًعا ح 
 

ِلق  ص  و  لِ  و  أ  ٍن ي  ع  ا لِ ذ  إِ   (92)  اٍف أُط 
 

 ي  مِ ت  ن  ي   اهُ و  سِ نًى لِ ع  م  ا لِ ذ  ك  
 

 ي  مِ آد   ق ِ ح  ى لِ ن ع  الم   كُ ي   م  ا ل  م    (93)
 

ي َِنا)أي به أو عنه  (واألمر  وانلَه  ليشءٍ ) ِ )أي معني هو  (ع  ه ِ أي ضد ذلك  (لِضد 
 هو كذلك لضد ذلك اليشء المنَه (و)عنه يف المعىن  (نَهر )اليشء المأمور به 

  .عندنا وعند األئمة اثلالثة (ب ي ِنا)به يف المعىن قد  (أمرر )عنه 
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به قاهل األكرث وحاكه األستاذ  (بعد األمرِ )إذا وقع  (للتحريم)عن يشء  (وانلَه  ) 
 .أبو إسحاق واْلاقالين إمجااع

أي بعد اتلحريم  (بعد احلظر)أي لإلباحة إذا وقع  (للجواز)بيشء هو  (واألمر  ) 
فإذا } :وقوهل تعاىل {وإذا حللتم فاصطادوا} :يف القرآن قوهل تعاىلومن ذلك 

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث } :وقوهل تعاىل {قضيت الصالة فانترشوا يف األرض
 :ومن السنة ما يف الصحيحني وغيهما من قوهل صىل اهلل عليه وسلم {أمركم اهلل

 ".كنت نهيتكم عن ادخار حلوم األضايح فادخروها"
عن المعاين والقرائن  (إن جتردا)عند األئمة األربعة وغيهم  (َه للتحريموانل)

عند أصحابنا  (لفوٍر ودواٍم وردا)أي انلَه  (وهو) .ادلالة ىلع خالف ذلك
ألنه من لوازمه وألن من نَه عن  كونه للفور :لدلوام واألكرث ويؤخذ من كونه

وحاكه أبو حامد  .وعرفافعل بال قرينة ففعله يف أي وقت اكن عد خمالفا لغة 
 .وغيه إمجااًع 

 .أن األمر هل حد ينتَه إيله فيقع االمتثال فيه بالمرة :والفرق بينه وبني األمر
وأما االنتهاء عن المنَه عنه فال يتحقق إال باستيعابه يف العمر فال يتصور فيه 

  .تكرار بل باالستمرار به يتحقق الكف
أي  (لعنيٍ )اكن انلَه عن اليشء  (إذا)أي اقتضاه  (وللفسادِ انلَه  رشاًع َحَققا)

ألجل عني ذلك اليشء قد أطلقا اكلكفر والظلم والكذب وحنو ذلك هذا هو 
الصحيح المعتمد عليه من أقوال العلماء من فقهاء احلنفية والمالكية والشافعية 

ء هذا مذهب العلما :قال اخلطايب .واحلنابلة والظاهرية وبعض المتلكمني وغيهم
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من عمل عمال ليس " :يف قديم ادلهر وحديثه كحديث اعئشة المتفق عليه
  ".عليه أمرنا فهو رد

يف ذلك اليشء المنَه عنه الزم هل قد  (لوصٍف )إذا اكن انلَه عن اليشء  (أو)
ْطلِقا)
 
فإن  .اكنلَه عن نكاح الاكفر للمسلمة وعن بيع العبد المسلم من اكفر (أ

ألن ذلك  .د رشاع عندنا وعند الشافعية وغيهمانلَه عن ذلك يقتيض الفسا
 .يلزم منه إثبات القيام والسبيل للاكفر ىلع المسلم فيبطل لهذا الوصف الالزم هل

أي سوى المنَه عنه  (لمعىًن لسواه)انلَه يقتيض الفساد إذا اكن  (كذا)و
اكْليع بعد نداء اجلمعة واكلوضوء بماء مغصوب عند أمحد وأكرث  (ينتيم)

 .به والمالكية وغيهمأصحا
كتلىق الركبان وانلجش  (حلق آديم)اذلي نَه عنه من أجله  (ما لم يك المعىن)

والسوم ىلع سوم أخيه واخلطبة ىلع خطبة أخيه واتلدليس يف المبيع فإن العقد 
 .يصح مع ذلك عندنا وعند األكرث إلثبات الرشع اخليار يف اتللىق
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 باب العام والخاص

دُّ م    ل  م  ش   د  ٍظ ق  ف  ل  مَّ بِ ا ع  يُح 
 

 ل  د   هِ ي  ل  ع   ي  ذِ اِء الَّ ز  ج  يع  أ  مِ ج    (94)
 

صَّ و  م   دُّهُ ِض و   ا و  ه  ا خ   ث مَّ
 

ا م  ل  ا د لَّ و  م  بِ  ُحدَّ   (95)  ي عُمَّ
 

ل م   ن  صَّ مِ خ  ٌء أ  ي  ش   ن  كُ ي   م  ل  و    ع 
 

ٍر أ  ال  ٍص و  خ  ش    (96) وَّ  ع م   ِمن  ُمت ص 
 

 ُكل ِ ةٌ لِ يَّ ل ِ ولُهُ كُ لُ د  م  
 

 ي  ل ِ ب ل ه  الكُ لُّ و   الكُ ل  ف  ٍد ر  ف    (97)
 

 ة  يَّ عِ ط  ةٌ ق  ل  ال  د   هُ ل   مَّ ثُ 
 

 ة  يَّ ن ِ اِدِه ظ  ر  ف  ى أ  ل  ع   ن  كِ ل    (98)
 

َدُّ ) مجيَع )من حيث دالتله  (بلفٍظ قد شمل)أي العام  (ما َعمَ )أي يعرف  (حي 
ىلع  ألن اللفظ إن دل .أي مجيع أجزاء ماهية مدلوهل (أجزاءِ اذلي عليه دل

الماهية من حيث يه يه فهو المطلق اكإلنسان وإن دل ىلع وحدة معينة كزيد 
فهو العلم وإن دل ىلع وحدة غي معينة كرجل فهو انلكرة وإن دل ىلع وحدات 
متعددة لكن ليس ىلع سبيل الشمول جلميعها فهو اسم العدد كعرشين رجال 

وعليه  .ها فهو العاموإن دل ىلع وحدات متعددة لكن ىلع سبيل الشموع جلميع
 .فالعام هو اللفظ ادلال ىلع مجيع أجزاء ماهية مدلوهل

ه) حينئٍذ  (وهو َثَما)أي اخلاص ألنه قسيمه  (ما َخَص )أي وضد العام  (وضدُّ
َد  ) َما)عرف  (ح  أي أنه ما دل لكن ليس ىلع مسميات ىلع  (بما َدَل ولم َيع 

  .ما ليس بعامالوجه المذكور وليس المراد منه أن اخلاص 
هو ما دل ىلع " :وقال يف خمترصه "هو ما دل وليس بعام" :قال يف اتلحرير :تنبيه

  .والكهما بمعىن "أخص وليس بعام
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كزيد وهند ومثله  (يشءر أخصُّ من َعلَم شخٍص )أي ولم يوجد  (ولم يكن)
  .احلارض والمشار إيله بهذا وحنوه

تََصَورٍ )يوجد يشءر  (وال) أي ال أعم من يشء ممكن  (أَعم  )مفعول اسم  (ِمْن م 
 .فيتناول ذلك المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم .ختيل صورته يف اذلهن

ِ )حمكوم فيه  (لكيةر )أي العموم  (مدلوهل   )
فرٍد إثباتا وسلبا حبيث ال يبىق  (فردٍ للِك  

وعمرا  اقتل زيدا المرشك :بمزنلة قوهل {فاقتلوا المرشكني} :فقوهل تعاىل .فرد
أي لك  .لك رجل يشبعه رغيفان :المرشك وبكرا المرشك إىل آخره وهو مثل قونلا

  .واحد ىلع انفراده
 .فليس هو مدلول العموم أيًضا (اليلك (3)أي ودع (وَبلْهَ )مدلول العموم  (فال اللكُّ )

    .واللك هو المجموع واليلك هو ما اشرتك يف مفهومه كثيون
دالتله  (لكن)ىلع أصل المعىن بال نزاع  (لةر قطعيةدال)أي للعموم  (ثم هل)
ِ )لك فرد من  (ىلع) عند األكرث من  (ظنية)خبصوصه بال قرينة داللة  (أفرادِه

ولو اكنت داللة العام ىلع أفراده قطعية لاكن اتلخصيص  .أصحابنا وغيهم
اد بها بالمرتايخ نسًخا وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية ىلع عمومها وتارة ير

بعض األفراد وتارة يقع فيها اتلخصيص ومع االحتمال ال قطع بل لما اكن األصل 
  .بقاء العموم فيها اكن هو الظاهر المعتمد للظن ويخرج بذلك عن اإلمجال

                                                           
 بله كلمة مبعىن دع أو اترك وهي تستمعل اسم فعل فتنصب ما بعدها وتستعمل مصدرا متجره قال ابن مالك يف اخلالصة: (3)

 والِفْعُل من َأمسائِِه َعليَكا ... وهكذا دوظَك مع إلَْيكا
 فَض مصَدَرْيِن.كذا ُرَوْيَد بَ ْلَه اَنِصَبنْيِ ... ويَ َعْمالِن اخل
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وقد تكون داللة العموم ىلع أفراده قطعية لكن مع وجود قرينة ىلع ذلك 
وهو بكل } :كقوهل تعاىل اكلعمومات اليت يقطع بعمومها وال يدخلها ختصيص

وما من دابة يف } {هلل ما يف السموات وما يف األرض} :وقوهل تعاىل {يشء عليم
 .وحنو ذلك {األرض إال ىلع اهلل رزقها

 

امِ لٌّ ج  تُهُ كُ يغ  ِص  ُسم   يٌع و 
 

 ام  هِ ف  ت  س  مُ  و  ِط أ  ر  للشَّ  هِ ئ ت  بِ جِ   (99)
 

ن  و   نِ ي  اُل ذ  ث  مِ   ان  ي  أ  ا و  م  م 
 

 ىنَّ ن  أ  ي  أ  ك  يٌّ و  أ  و   ىت  م    (100)
 

 اف  رَّ ع  ت   ن  إِ  دُ ر  ف  المُ و   عُ م  الج  و  
 

 اف  دِ ٍم ر  ل  لِ  و  ا أ  يف  ِض أُ  ثُ ي  ح    (101)
 

 الُمن كَّرُ و   ولُ صُ و  الم   ك  لِ ذ  ك  
 

 ٍط يُذ ك رُ ر  ش  يِ و  ه  النَّ يِ و  ف  ي النَّ فِ   (102)
 

 د  ر  و   ن  إِ  ومِ مُ اُر العُ ي  ع  مِ ا و  ذ  ه  
 

 د  د  ع   رِ ي  غ   ن  اِء مِ ن  ث  تِ ةُ االس  حَّ ِص   (103)
 

َما) (لكٌّ مجيعر )أي العموم  (صيغت ه  ) جئَت به  (جئَْت به للرشِط أو)أي واسم  (وَس 
 .أي لالستفهام فلَكهما من صيغ العموم (مستفهما)
 :فَه تأيت للرشط كقوهل تعاىل (َمنْ )أي أسم الرشط واسم االستفهام  (ذينِ  مثال  )
ومن يرغب عن } :لالستفهام كقوهل تعاىل وتأيت {ومن يتق اهلل جيعل هل خمرجا}

وما عند اهلل } :ومثال الرشط قوهل تعاىل (وما) {.ملة إبراهيم إال من سفه نفسه
 ويه (وأينا) {.ما تعبدون من بعدي} :ومثال االستفهام قوهل تعاىل {خي لألبرار

 ومثال االستفهام {أينما تكون يدركم الموت} :للماكن مثال الرشط كقوهل تعاىل
  {.أين رشكآؤكم اذلين كنتم تزعمون} :قوهل تعاىل
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ميت تقم أقم ومثال  :ويه لزمان مبهم مثال الرشط كقول القائل (ميت)و
 :المضافة مثال الرشط قوهل تعاىل (وأيٌّ ) {.ميت هذا الوعد} :االستفهام قوهل تعاىل

ء أي يش} :ومثال االستفهام قوهل تعاىل {أيما األجلني قضيت فال عدوان ىلع}
  {.أكرب شهادة

أين تذهب نذهب  :فَه للماكن ومثال الرشط قولهم (أين  )يف ادلاللة  (وكأينَ )
 {.قالوا أين يكون هل الملك علينا} :معك ومثال االستفهام قوهل تعاىل

لمعرفة مثال اجلمع المضاف إىل معرفة  (حيث أضيفاواجلمع والمفرد إن تعرفا )
ومثال المفرد المضاف  {عليكم أمهاتكمحرمت } :لكمة أمهات يف قوهل تعاىل

أو لالٍم ) {وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصوها} :إىل معرفة لكمة نعمة يف قوهل تعاىل
برشط أال يكون الالم يف المفرد عهديا مثال اجلمع المعرفة بالالم لكمة  (ردفا

ومثال  {إن المسلمني والمسلمات} :المسلمون وكذا المسلمات يف قوهل تعاىل
 :فرد المعرف بالالم غي العهدية لكمة السارق وكذا السارقة يف قوهل تعاىلالم
 {.والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
سواء اكن مفردا اكذلي واليت أو مثىن  (الموصول)من صيغ العموم االسم  (كذلك)

إن اذلين سبقت } :أو جممواع كقوهل تعاىل {والذلان يأتيانها منكم} :كقوهل تعاىل
والاليئ } :وقوهل تعاىل {والاليت ختافون نشوزهن} :وقوهل تعاىل {منا احلسىن لهم

 .وحنوها {يئسن من المحيض



42 
 

َنَكر  )من صيغ العموم  (و) حنو قول القائل ما  (انلىفِ )سياق  (يف)أي انلكرة  (الم 
 {ما أنزل اهلل ىلع برش من يشء} :قام أحد ومنه قوهل تعاىل حاكية عن الكفار

  {.قل من أنزل الكتاب اذلي جاء به مويس} :ليهم بقوهل تعاىلفرد اهلل ع
أيضا ألنه يف معىن انلَه رصح بذلك أهل العربية ومن ذلك  (انلَهِ ) يف سياق (و)

 {.وال تقولن ليشء إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهلل} :قوهل تعاىل
من عمل } :عاىلإفادته للعموم أيًضا كقوهل ت (رشٍط ي ْذَكر  )كذلك يف سياق  (و) 

   {.وإن أحد من المرشكني استجارك فأجره} :وقوهل تعاىل {صاحلا فلنفسه
صحة  االستثناءِ من غي )هو  (إن ورد)يف اللفظ  (العموم)معرفة  (هذا ومعيار  )

فوجب أن  فإن االستثناء إخراج ما لواله لوجب دخوهل يف المستثىن منه (العدد
وأما العدد فإنه يصح  .وهذا معىن العموم .تكون لك األفراد واجبة االندراج

 .االستثناء منه وال عموم وذلك كقول القائل عندي ألف إال واحدا
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 باب التخصيص

ُر الَّ  م  يُصهُ ِص خ  ت    ىل  ع   مَّ ي ع  ذِ ق ص 
 

 ا نُِقل  يم  اِء فِ ز  ج  األ   ن  ٍض مِ ع  ب    (104)
 

كَّدِ  ن  مِ و   از  ا ج  قً ل  ط  مُ و    ُمؤ 
 

 دِ احِ اِء و  ق  ى ب  ل  ا إِ قً ل  ط  مُ و    (105)
 

ٌص قِ  ص ِ  ل  ِص ف  ن  المُ  هُ ن  مِ  انِ م  س  ُمخ 
 

 ل  ِص تَّ المُ  هُ ن  مِ و   لِ ق  الع  و   لِ ق  النَّ بِ   (106)
 

 ل  ص  ٍط ح  ر  ش   اٍء او  ن ث  تِ اس  اِن بِ الثَّ و  
 

 ل  د  ب  بِ  و  ٍة أ  اي  غ   و  ٍة أ  ف  ِص  و  أ    (107)
 

هم) احرتاز من النسخ  (قرَْص  )هو  :أي تعريف اتلخصيص اصطالحا (ختصيص 
وقيد القرص يف  (اذلي عم  )جلزيئ فإنه رفع ال قرص والمراد قرص احلكم ال اللفظ ا

اتلخصيص هنا بالعام احرتاز من من القرص يف اتلقييد فإنه قرص للمطلق ال للعام 
فيكون  (بعٍض من األجزاءِ فيما ن قاِلىلع )وكذا االستثناء من العدد وحنو ذلك 

 .المراد منه بعض أجزائه ال لكها
سواء اكن العام أمرا  :اتلخصيص عند األئمة األربعة واألكرث أي (طلقا جازوم)

فإن اذليم وكذا المستأمن غي مأمور بقتله أو  {اقتلوا المرشكني} :حنو قوهل تعاىل
فإن بعض القربان غي منَه عنه  {ال تقربوهن حيت يطهرن} :نهيا كقوهل تعاىل

  .فإنها لم تدمر المساكن {بهاتدمر لك يشء بأمر ر} :أو خربا كقوهل تعاىل
َؤَكدِ )اعم  (من)جاز اتلخصيص  (و) إذ تأكيده ال يمنع ختصيصه ىلع أصح  (م 

إذا  {فسجد المالئكة لكهم أمجعون إال إبليس} :قويل العلماء بديلل قوهل تعاىل
 ".أحرموا لكهم إال أبا قتادة" :ويف صحيح مسلم ,قدر متصال

فقط من أفراد العام قاهل أكرث  (اءِ واحدِ مطلقا إىل بق)جاز اتلخصيص  (و)
 .أصحابنا وغيهم
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صر ) ِ َص   (قسمان)أي ديلل اتلخصيص  (خم 
وهو ما يستقل بنفسه بأن لم  (المنفصل)هو المخصص  (منه) القسم األول -1

 (بانلقل)يكن مرتبطا بكالم آخر وهذا القسم منه ما يكون اتلخصيص فيه 
منه ما يكون اتلخصيص فيه  (و)عليه أي بادليلل السميع وسيأيت اللَكم 

اهلل } :حنو قوهل تعاىل :فمثال الرضوري .سواء اكن رضوريا أم نظريا (ـالعقل)بــ
 .فإن العقل قاض بالرضورة أنه لم خيلق نفسه تعاىل وتقدس {خالق لك يشء
وهلل ىلع انلاس حج اْليت من استطاع إيله } :حنو قوهل تعاىل :ومثال انلظري

لعقل بنظره اقتيض عدم دخول الطفل والمجنون باتللكيف باحلج فإن ا {سبيال
  .لعدم فهمهما

أي بالمشاهدة كما يف منت اتلحرير وخمترصه حنو قوهل وقد أضاف بعضهم احلس 
جييب إيله ثمرات لك } :وقوهل تعاىل {تدمر لك يشء بأمر ربها} :سبحانه وتعاىل

ها اكجلبال وحنوها ونعلم أن فنحن نشاهد أشياء اكنت حني الريح لم تدمر {.يشء
  .ما يف أقىص المرشق والمغرب لم جتب إيله ثمراته

 وابن انلجار وغيهما ههنا مباحث لكن ذكر المرداوي
أن اتلخصيص باحلس يؤوول إىل أن العقل حيكم خبروج بعض األفراد  :األول

 .بواسطة احلس فلم خيرج عن كونه خارجا بالعقل فليكونا قسما واحدا
أن األمثلة المذكورة يف اتلخصيص باحلس ال تتعني أن تكون من العام  :اثلاين

 .المخصوص فقد يديع أنها من العام اذلي أريد به اخلصوص
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أن ما قيل بأنه خرج باحلس أو العقل قد يديع فيه أنه لم يدخل حيت  :اثلالث
 .وفرق بني عدم دخوهل يف لفظ العام وبني خروجه بعد أن دخل .خيرج

وهو ما ال يستقل بنفسه بل  (المتصل)هو المخصص  (منه)لقسم اثلاين ا (و) -2
 .مرتبط بكالم آخر

قد  (ـرشٍط )بـ (باستثناٍء او)وهو المخصص المتصل يكون  (اثلانِ )هذا  (و)
فَه سمسة أنواع وسيأيت اللَكم  (ـببدل)بـ (ـغايٍة أو)بـ (ـصفٍة أو)بـ (أوحصل )

 .عليها مفصال
 

 لُ ذ  ي تَِّص إِ اِء ن  ث  تِ دُّ ااِلس  ح  و  
 

 لُ خُ د  ًما ي  ت  ح   هُ ال  و  ا ل  اُج م  ر  خ  إِ   (108)
 

 اد  ع  ا و  اش  ح   ل  ث  مِ  الَّ ِو إِ ح  ن  بِ 
 

ن  ق د  ق  ع  ك  م    (109)  اد  احِ و   اك  ذ   ال  وِن م 
 

ٍد ق  ر  ش  بِ   ىن  ث  ت  س  ا المُ ل  م  ب  ِط ق ص 
 

 ىن  ع  اِل الم  ص  ات ِ و   ي تِمُّ  هُ ن  مِ   (110)
 

 اد  ا ع  م   يفِ  هِ ِق بِ ط  النُّ  ع  ا م  ذ  ك  
 

 اد  تِ اُف االع  خ  وٍم ي  لُ ظ  م   ين  مِ ي    (111)
 

 ل  م  الجُ  ل ِ ى كُ ل  ا ع  ن  ث  تِ االس   اد  ع  و  
 

 ل  ح  و   ت  ف  اط  ع  ت   ن  إِ  تِ اد  ر  ف  المُ ك    (112)
 

 اُمث ب ت   ونُ كُ ي   يِ ف  النَّ  ن  مِ  و  ه  و  
 

 ىت  ا أ  ي  فِ ن  م   اتِ ب  ث  الِ  ن  ا مِ م  ك    (113)
 

تثناء وهو مأخوذ من اثلىن وهو العطف من االس :المخصص المتصل األول هو -1
من ثنيته عن  :وقيل ,إذا عطفت بعضه ىلع بعض :ثنيت احلبل أثنيه :قوهل

 :أي إذا اكن متصال هو (وحدُّ ااِلستثناءِ إذ يتصل  ) .إذا رصفته عنه :اليشء
أي تلحتم دخوهل يف المستثىن  (حتًما يدخل  )أي لوال االستثناء  (إخراج  ما لواله)

 .لغةمنه 
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وخال  (مثل  حاشا وعدا)أو إحدى أخواتها  (بنحوِ إال  )ويكون ذلك اإلخراج 
 .وسوى وحنو ذلك

ال أكرث  (واحدا)أي المستثىن والمستثىن منه متلكما  (مْع كوِن َمْن قَْد قال ذاك)
فقال انليب  {اقتلوا المرشكني} :من واحد يلخرج ما لو قال اهلل سبحانه وتعاىل

  .فإن ذلك استثناء منفصل ال متصل "إال أهل اذلمة" :لمصىل اهلل عليه وس
 واالستثناء يكون برشوٍط 

قبَل ما )لالستثناء أي برشط نية المستثىِن االستثناء وذلك  (برشِط قَْصدٍ ) -أ
أي قبل تمام المستثىن منه فلو لم يعرض هل نية االستثناء إال  (منه يَتِمُّ المستثىن 

  .تد بهبعد فراغ المستثىن منه لم يع
اتصاال معتادا إما لفظا كذكر المستثىن عقب  (اتصاِل المعىن)برشط  (و) -ب

  .المستثىن منه وإما حكما اكنقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس
يف ما عدا )أي بالمستثىن وذلك  (مع انلطِق به)برشط أن يكون  (كذا)و -ج

وروي عن " :والرشح قال يف المغىن .إذا نطق به (يمني مظلوٍم خياف  االعتدا
أنه إن اكن مظلوما فاستثىن يف نفسه رجوت أن جيوز إذا خاف ىلع نفسه  :أمحد

  ".فهذا يف حق اخلائف ىلع نفسه ألن يمينه غي منعقدة أو ألنه بمزنلة المتأول
إن تعاطفت بواو عطف أو ما يف  (ىلع لك اجلمل)ء عند اجلمهور (واعد االستثنا)

ذلك العود بغي مانع يمنع منه وعند أيب حنيفة وأصحابه  معناها اكلفاء وثم وجاز
  .وغيهم يعود ىلع اجلملة األخية فقط
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بواو عطف أو ما يف معناها  (ت إن تعاطفتادالمفر) االستثناء ىلع يعود ـما(كـ)
  .ذلك العود أي جاز بغي مانع يمنع منه (وحل) اكلفاء وثم

ثْبِتا)من األشياء المنفية  أي (من انلىف) -أعىن االستثناء  - (وهو)  (يكون م 
 (نافيا)يكون عكس ذلك فهو حينئٍذ  (من اإلثبات)أنه  (كما)للمستثىن 

 (.أيت)للمستثىن قد 
 

اوِ غ  اللُّ  هُ ن  ُط مِ ر  الشَّ و   ت صَّ  يُّ اخ 
 

ِرج  أ   هِ نِ و  ك  بِ   (114) اي  م  الُمخ  صَّ  ا خ 
 

دًا ع   و  ُمتَِّحدًا أ    ىل  ُمت ع د ِ
 

 ل  ا ت  ز  ا الج  ذ  اٍل ك  د  ب  إِ عٍ و  م  ج    (115)
 

 ل  م  ِد الجُ ع  ب   ن  مِ  اءِ ن  ث  تِ االس  ك   و  ه  و  
 

 ل  ص  اتَّ  دِ ق   هِ نِ و  ي ك  فِ  هُ لُ ث  مِ و    (116)
 

 ام  ِد ك  و  ي الع  فِ  و  ه  ٌف و  ص  اِل و  الثَّ و  
 

 ام  دَّ ق  ت   و  ل  ا و  ن  ث  تِ االس   ونُ كُ ي    (117)
 

 ان  ث  تِ ُل اس  ث  ةُ مِ اي  الغ   عُ ابِ الرَّ و  
 

 ىن  ع  اِل الم  ص  ي ات ِ فِ و   اه  دِ و  ي ع  فِ   (118)
 

 اه  ل  ا ت  ت هُ م  ل  ا ت  ف  م  ال  خ  
 

 ااه  و  ت  اح  و   ومُ مُ العُ  ق  ب  س   ن  إِ   (119)
 

 اد  ح  ا اتَّ يَّ غ  المُ  ع  ةٌ م  اي  غ  و  
 

ع  إِ أ    (120) د  م  ج  اٍل و  د  ب  و  م   اعٍ ُعد ِ
 

 اٍض ُعِرف  ع  ب   الُ د  ب  ا إِ ه  سُ امِ خ  
 

 اف  لِ تُ اخ   يهِ فِ  يِص ِص خ  التَّ بِ  لُ و  الق  و    (121)
 

والمراد به  (منه اللغويُّ )المطلق و (الرشط  ) :المخصص المتصل اثلاين هو (و) -2
ْخرَِج أْي ما َخَصااْخَتَصا )صيغ اتلعليق بإن وحنوها وهو اذلي  أي  (بكونه الم 

َص كقوهل تعاىل ِ فهو  {وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن} :بكونه المخص 
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ىن تميم إن دخلوا فالرشط هنا يقرص اإلمر خمرج ما لواله دلخل حنو أكرم ب
   .باإلكرام ىلع من دخل

َتِحًدا)ويكون الرشط  ًدا)يكون  (أو)مثل إن دخل زيد ادلار فأكرمه  (م  ِ َتَعد   (م 
مثل  (إبدالٍ )إما ىلع  (و)مثل إن دخل زيد ادلار والسوق فأكرمه  (مجعٍ ىلع )إما 

أي مثل الرشط  (كذا)ثة أقسام وإن دخل زيد ادلار أو السوق فأكرمه فهذه ثال
أي تبعه ىلع هذه األقسام فيكون متحدا أو متعددا إما ىلع  (تال) ء قد(اجلزا)

سبيل اجلمع وإما ىلع سبيل اْلدل كما تقدم فتكون األقسام تسعة ويه حاصل 
 .رضب ثالثة يف ثالثة

اللك  المتعاطفة فيكون اعئدا إىل (اكالستثناء من بعِد اجلمل)أي الرشط  (وهو)
أكرم  :بل هو أويل من االستثناء بديلل موافقة أيب حنيفة فيه للجمهور مثاهل

  .قريشا وأعط تميما إن نزلوا بكذا
أي أنه  بالمرشوط (يف كونه قد اتصل)أي مثل االستثناء  (مثله)هو أيضا  (و)

يشرتط اتصال الرشط بالمرشوط كما يشرتط اتصال االستثناء بالمستثىن منه 
 .يسيم استثناء "إن شاء اهلل"لكن قوهل 

وهو ما أشعر بمعىن يتصف  (وصفر ) :ـث  هو(اثلالِـ)المخصص المتصل  (و) -3
به أفراد العام سواء اكن الوصف نعتا أو عطف بيان أو حاال وسواء اكن ذلك 

أكرم بىن تميم  :مثال اتلخصيص بالصفة أو الوصف قوهل .مفردا أو مجلة أو شبهها
 .كرام عليهمفيقرص اإل ادلاخلني
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ء فيعود ىلع (يكون االستثناكما )ىلع المتعاطفات  (يف العودِ )أي الوصف  (وهو)
اجلميع كقول القائل وقفت ىلع أوالدي وأوالدهم المحتاجني فتشرتط احلاجة 

وقفت ىلع  :الوصف ىلع الموصوف كقول القائل (لو تقدما)كذا  (و) يف اجلميع
 .جة يف اجلميعحمتايج أوالدي وأوالدهم فتشرتط احلا

أن يأيت بعد اللفظ  :والمراد بها (الغاية  ) :هو (الرابع)المخصص المتصل  (و) -4
بعد اجلمل  ءٍ (مثل  استثنا)العام حرف من أحرف الغاية اكلالم وإىل وحيت ويه 

ىلع اللك فىف حنو وقفت ىلع أوالدي وأوالد أوالدي وأوالد أوالد  (يف عودها)
  .ود إىل اللكأوالدي إىل أن يستغنوا تع

أي أنه يشرتط فيها االتصال  (يف اتصاِل المعىن)يه كذلك مثل االستثناء  (و)
 .كما يشرتط يف االستثناء
أي ما بعدها أي  (ما تالها)أي ما قبلها  (خالَف ما تلتْه  )ثم من أحاكمها أنه قد 

م أنه حمكوم ىلع ما بعدها بنقيض حكم ما قبلها عند األكرث ألن ما بعدها لو ل
ثم } :يكن خمالفا لما قبلها لم تكن اغية بل وسطا بال فائدة قال اهلل تعاىل

فليس يشء من الليل داخال قطعا وهذا اذلي عليه  {أتموا الصيام إىل الليل
 .اجلمهور

أي شملها  (احتواها)اكن العموم قد  (و)الغايَة  (إن سبق العموم  )وحمل ما تقدم 
ملها فال يكون ما بعدها خمالفا لما قبلها حنو أما إذا لم يتقدم الغاية عموم يش

وحنو ذلك فال يكون  "قطعت أصابعه لكها من اخلنرص إىل اإلبهام" :قول القائل
  .ما بعدها خمالفا لما قبلها ويكون اإلبهام داخال قطعا
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كأكرم بىن تميم إىل  (احتدا)بها أي مع المعىن المقيد بها إما  (واغيةر مع المغيا)
دا)أن يدخلوا  ِ د  كأكرم بىن تميم أو أعطهم أو وأعطهم إىل  (أْو َمَع إبداٍل ومجٍع ع 

 .أن يدخلوا أو يقوموا أو ويقوموا
رِفا)من لك وقد  (إبدال بعٍض ) :هو (خامسها)والمخصص المتصل  -5 كقوهل  (ع 

قم } :وقوهل تعاىل {وهلل ىلع انلاس حج اْليت من استطاع إيله سبيال} :تعاىل
فإن ذلك  ,أكرم بىن تميم فالنا وفالنا :اآلية وكقولهم ..{ نصفه الليل إال قليال

 .اإلكرام خيتص بالرجلني المسميني
فقد عده مجاعة من المخصصات اكآلمدي  (والقول باتلخصيص فيه اختلفا)

وابن احلاجب والربماوي ألنه إخراج بعض ما يتناوهل اللفظ وتعقبهم آخرون بأن 
ق فيه معىن اإلخراج واتلخصيص ال بد فيه من المبدل منه اكلمطرح فلم يتحق

اإلخراج وذللك قدروا يف آية احلج وهلل احلج ىلع المستطيع ومن ثم لم يذكره 
األكرث اكلسبىك وأجاب الربماوي بأن ما قالوه فيه نظر من وجهني أحدهما أن 
اتلخصيص باْلدل ذكره أبو حيان عن الشافيع واثلاين أن قولهم بأن المبدل منه 

 .رح هو أحد األقوال واألكرث ىلع خالفهمط
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 فصل 

 والعكس الكتاب ببعضه وبالسنة في تخصيص 

 ابِ ت  الكِ ِة و  نَّ السُّ يُخ صُّ بِ 
 

 ابِ و  ى الصَّ ل  قًا ع  ل  ط  مُ و   لٌّ كُ   (122)
 

 لَّ ح   ثُ ي  وِم ح  هُ ف  الم  ُخصَّ بِ و  
 

 الَّ ا د  م   ي  أ   اعِ م  ج  الِ بِ  ُخصَّ و    (123)
 

 اصَّ لُّ ن  دُ ي  خِ س  ى النَّ ل  ع   و  ه  و  
 

 اصَّ ا خ  ص  اُع ن  م  ج  الِ  ف  ال  خ   ن  إِ   (124)
 

 ارِ ت  خ  المُ  ن  مِ  لِ ع  فِ ال  ُخصَّ بِ و  
 

 ارِ ر  ق  الِ وُم و  مُ ل  العُ م  ش   ن  إِ   (125)
 

 اِس النَّ  رِ ي  ِب خ  ح  ص  ٍب لِ ه  ذ  م  و  
 

 اِس ي  القِ ِن و  ي  ا الع  اي  ض  ق   مَّ ثُ   (126)
 

َصُّ بالسنةِ والكتاِب )  منهما (لكر خي 
والمطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة } :الكتاب بالكتاب كقوهل تعاىل فيخصص -1

وأوالت األمحال أجلهن أن } :فإن عمومه خص باحلوامل يف قوهل تعاىل {قروء
فما لكم عليهن } :وخص أيضا بقوهل تعاىل يف غي المدخول بها {يضعن محلهن

  {.من عدة تعتدونها
فإنه  {ل لكم ما وراء ذلكموأح} :ويخصص الكتاب بالسنة كقوهل تعاىل -2

ال تنكح المرأة ىلع عمتها وال ىلع " :خمصوص بقوهل صىل اهلل عليه وسلم
  .متفق عليه "خاتلها

خذوا " :وختصص السنة بالكتاب كقوهل صىل اهلل عليه وسلم اذلي رواه مسلم -3
 ,عىن خذوا عىن قد جعل اهلل لهن سبيال اْلكر باْلكر جدل مائة ونىف سنة

فإن عمومه الشامل للحر والعبد خمصوص  "جدل مائة والرجم :اثليبواثليب ب
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فإذا أحصن فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما ىلع المحصنات } :بقوهل تعاىل
 {.من العذاب

فيما سقت " :وختصص السنة بالسنة كقوهل صىل اهلل عليه وسلم المتفق عليه -5
ليس " :م المتفق عليهفإنه خمصوص بقوهل صىل اهلل عليه وسل "السماء العرش

 ".فيما دون سمسة أوسق صدقة
وهو رأي  (ىلع الصوابِ )أي سواء اكنت السنة متواترة أم آحادا  (مطلًقا)ذلك  (و)

اجلمهور وخالف احلنفية يف ختصيص الكتاب بالسنة فقالوا إن اكن اتلخصيص 
 .بديلل جممع عليه جاز وإال فال

َص ) أي مطلًقا سواء اكن مفهوم موافقة  (بالمفهوِم حيث حال  )اللفظ العام  (وخ 
ختصيص قوهل صىل اهلل  :فمثال اتلخصيص بمفهوم الموافقة .أم مفهوم خمالفة

رواه اخلمسة إال الرتمذي فقد  "ىل الواجد حيل عرضه وعقوبته" :عليه وسلم
أنه ال  :فمفهومه {فال تقل لهما أف} :خص منه الوادلان بمفهوم قوهل تعاىل

فذللك ال حيبس الوادل بدين ودله بل وال هل مطاْلته ىلع الصحيح يؤذيهما مطلًقا 
 .من المذهب وعليه أكرث العلماء

إنه من باب القياس  :فأما إن قلنا ,وحمل هذا حيث لم جيعل من باب القياس
 .فيكون خمصصا بالقياس

الماء " :ومثال اتلخصيص بمفهوم المخالفة ختصيص قوهل صىل اهلل عليه وسلم
رواه اخلمسة إال ابن ماجه ورواه بوجه آخر فقد خصص  "نجسه يشءطهور ال ي

إذا بلغ " :عمومه الشامل لما لم يتغي بانلجاسة بمفهوم قوهل صىل اهلل عليه وسلم
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رواه اخلمسة فمفهومه أن الماء اذلي لم يبلغ قلتني  "الماء قلتني لم حيمل اخلبث
  .يصي جنًسا ولو لم يتغي

ال خيص  :فقالوا ,بنا والمالكية وابن حزم وغيهموخالف يف ذلك بعض أصحا
 .العموم بمفهوم المخالفة واتلخصيص به قول أكرث العلماء وهو الصحيح

ص  ) ال أن اإلمجاع  عليه (أي ما دال  )والمراد  (باإلمجاع)اللفظ العام أيًضا  (وخ 
ألن اإلمجاع ال بد هل من ديلل يستند إيله وإن لم نعرفه وجعل  نفسه خمصص

يا أيها اذلين آمنوا إذا نودي } :قوهل تعاىل :عض العلماء من أمثله المسألةب
خص باإلمجاع ىلع عدم  {للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهلل وذروا اْليع

  .وجوب اجلمعة ىلع العبد والمرأة
إن )إذا أمجعوا ىلع عمل يف مسألة  (ىلع النسِخ يدلُّ نًصا)أي اإلمجاع  (وهو)

فيكون ادليلل اذلي  (نًصا خصا) اذلي أمجعوا عليه (اإلمجاع  )ذلك  (خالف
 .تضمنه ذلك اإلمجاع ودل عليه ناسخا ذللك انلص اخلاص

َص ) إن شمَل )عليه الصالة والسالم وذلك  (بالفعل من المختارِ )العام أيًضا  (وخ 
ذلك الفعل عند األئمة األربعة ريض اهلل عنهم كتخصيص عموم قوهل  (العموم  
ْرنَ } :تعاىل َن َحيَت َيْطه  بما روت اعئشة ريض اهلل عنها كما يف  {َوال َتْقَرب وه 

اكن رسول اهلل َصىل  اهلل َعلَيْهِ وََسل م يأمرين فأتزر فيبارشين " :الصحيحني قالت
َص العام أيًضا  (و) .فدل ذلك ىلع أن المراد يف اآلية اجلماع "وأنا حائض خ 

 .انليب صىل اهلل عليه وسلم ىلع فعل عند أصحابنا واألكرث أي إقرار (ـاإلقرارِ )بـ
َص العام أيًضا بـ (و) أي بمذهب الصحايب عند  (ـمذهٍب لصحِب خي انلاِس )خ 
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وبه قالت احلنفية  .من يقول إنه حجة نص عليه اإلمام أمحد ريض اهلل عنه
َص العام أيًضا بـ (ثم) .والمالكية َه انليب صىل ن :مثال ذلك (ـقضايا العنيِ )خ 

اهلل عليه وسلم عن لبس احلرير للرجال ثم أذن يف لبسه لعبد الرمحن بن عوف 
والزبي بن العوام لقمل اكن بهما فإذنه لهما قضية عني فيكون اإلذن يف هذه 

 .احلالة خمصصا لعموم انلَه
َص العام أيًضا بـ (و)  قطعًيا اكن أو ظنًيا ثم إن اكن قطعيا خص به (ـالقياِس )خ 

جواز اتلخصيص  :العام قطًعا وإن اكن ظنيا فاذلي عليه األئمة األربعة واألكرث
 .به

 

 فصل في تعارض العام والخاص

 اق  ل  ي ي ُخصُّ ُمط  ذِ يُق دَُّم الَّ 
 

 اق  افِ و  ى مُ ا ع مَّ يُر  ا ِلم   م  ال    (127)
 

هً ُث و  ي  ح  و   ا و  ج  صَّص   اع مَّ ا خ 
 

حً ف    (128) ج ِ ااه  و  ا سِ ِجد  ُمر   ا ث مَّ
 

ص  م  ال  و   ص ِ  ودُ صُ ق  م   هُ ا ل   تُخ 
 

ٌر لِ  و  أ    (129) م   دُ وي عُ  ِضهِ ع  ب  ُمض 
 

َقَدم  ) طلقا)أي اخلاص ىلع العام  (اذلي خَي صُّ )اللفظ  (ي  أي سواء اكنا مقرتنني  (م 
زكوا اْلقر وال تزكوا العوامل أو اكنا غي  :ما لو قال يف الكم متواصل :مثل

ألن يف تقديم  .و متأخرا وهذا هو الصحيحمقرتنني سواء اكن اخلاص متقدما أ
 :ومثال ذلك قوهل تعاىل .فاكن أويل ,اخلاص عمال بكليهما خبالف العكس

والمحصنات من } :فإنه اعم خمصوص بقوهل تعاىل {وال تنكحوا المرشاكت}
 .عند اعمة الفقهاء {اذلين أوتوا الكتاب
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بان اكن بعض  (ى موافقاي ر)أي للعام  (لِما َعمَ )أي ال اخلاص اذلي  (ال ما)
أفراده ادلاخلة فيه فإنه حينئٍذ ال خيصص العام ومثال ذلك قوهل صىل اهلل عليه 

ر" :وسلم رواه اجلماعة إال اْلخاري فهذا لفظ اعم ال  "أيما إهاٍب د بَِغ فقد َطه 
هال " :خيصصه قوهل عليه الصالة والسالم يف حديث شاة ميمونة يف مسلم

 .وذلك لموافقته للعام حيث إنه أحد أفراده "وه فانتفعتم بهأخذتم إهابها فدبغتم
ا)أي من وجه  (وحيث  وْجًها) أي اكن الك من اللفظني اعما من  (َخَصَصا وَعم 

رَج ِحا سواها َثَما)ـعند ذلك (فـ)وجه وخاصا من وجه آخر فقد تعارضا   (ِجْد م 
ىل اهلل عليه وسلم وذللك أمثلة منها قوهل ص .أي فعليك طلب المرجح من خارج

مع قوهل صىل  "من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" :يف الصحيحني
ال صالة بعد الصبح حيت ترتفع الشمس وال " :اهلل عليه وسلم يف الصحيحني

فإن األول خاص يف الصالة المكتوبة  "صالة بعد العرص حيت تغيب الشمس
لكن  .لمكتوبة وانلافلة خاص يف الوقتاعم يف ا :الفائتة اعم يف الوقت واثلاين

  .يرجح األول ما فيه من االحتياط ألداء الواجب وبراءة اذلمة قاهل الزركيش
ْص ) ِ َص  بذلك المقصود وصورة المسألة  (ما هل مقصود  )من األلفاظ العامة  (وال خت 

يه أن يكون هناك لفظ اعم لكَن  القرائن دلت ىلع أن ذلك اللفظ قد سيق 
فيه  ظ أو يوقف العموم ىلع المقصود بهعني فهل يعترب عموم اللفلمقصود م

 .خالف وقد اختار المصنف عدم اتلخصيص بالمقصود
واذلين هم لفروجهم حافظون إال ىلع أزواجهم أو ما ملكت } :فمثال قوهل تعاىل

عموم اللفظ هنا يعم مجيع ملك ايلمني فيدخل فيه اجلمع بني األختني  {أيمانهم
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العموم هنا مدح اذلين حيفظون فروجهم من احلرام ولم يسق العموم والمقصود ب
 فصار هناك قوالن يف هذه المسألة .إلرادة العموم
وجوب إجراء اللفظ ىلع عمومه ألنه عموم لغة وعرفًا واألصل عدم  :القول األول

 .المخصص ونسبه ابن مفلح إىل اجلمهور
به ونسبه المصنف إىل عبد وجوب وقف العموم ىلع المقصود  :والقول اثلاين

 .الوهاب من المالكية وإىل ابىن تيمية اجلد واحلفيد
ود  )ما اكن من األلفاظ العامة هل  (أو) أي وال خيصص اعم  ( (مضمرر ْلعِضهِ َيع 

 .بمضمر يعود ىلع بعض أجزاءه
ثم قال تعاىل  {والمطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء} :قوهل تعاىل :مثال ذلك

فإن المطلقات يعم اْلوائن والرجعيات والضمي يف قوهل  {ن أحق بردهنوبعوتله}
ألن اْلائن ال يملك الزوج ردها فال  اعئد إىل الرجعيات {وبعوتلهن} :تعاىل

 .خيصص العموم  اذلي دل عليه لفظ المطلقات بالضمي العائد ىلع بعض أجزائه
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 باب المطلق والمقيد

 ال  او  ن  ا ت  دً احِ و   اللذ   قُ ل  ط  المُ 
 

ل  سً ن  جِ و   نٍ يَّ ع  ر  مُ ي  غ    (130)  ا ش م 
 

 اد  ائِ ز   و  ا أ  نً يَّ ع  ٌل مُ امِ ش  و  
 

ِه المُ  اك  ذ  ٍف ف  ص  و    (131)  اد  يَّ ق  س م ِ
 

 انِ د  ارِ ِن و  ي  ه  ج  و   ن  مِ  انِ ذ  و  
 

 انِ ذ   وِص صُ الخُ و   ومِ مُ العُ ك  و    (132)
 

 اق  ر  ت  اف  ا و  د  ر  ا و  ا م  ذ  إِ  ن  كِ ل  
 

 اق  ل  ط  ٌل مُ م  ح   وزُ جُ  ي  ل  ا ف  مً ك  حُ   (133)
 

 :يعود معىن المطلق يف اللغة إىل اتلخلية واإلرسال وهو يف االصطالح (المطلق)
فخرج ألفاظ األعداد المتناولة  (واحدا تناوال)أي اذلي والذل لغة فيه  (الذلْ )

 (وجنسا َشَمال)فخرج المعارف كزيد وعمرو  (غَي معنيٍ )ألكرث من واحد 
 فإنه وإن اكن لكٌّ منهما يتناول واحدا ال بعينه فخرج المشرتك والواجب المخي

إال أنهما ال يتناوالنه باعتبار حقيقة واحدة شاملة جلنسه بل يتناوالنه باعتبار 
 .حقائق خمتلفة

ال " :وقوهل صىل اهلل عليه وسلم {فتحرير رقبة} :ومثال المطلق قوهل تعاىل
قد تناول واحدا غي  "الويل"و  "الرقبة"فلك واحد من لفظ  "نكاح إال بويل

 .معني من جنس الرقاب واألويلاء
ما هو ما تناول غَي معني  (أو)أي ما تناول معينا  (شاملر معينا)أما ما هو  (و)
أي ما تناول غي معنٍي لكنه زائد بوصف ىلع  (وصٍف )األلف لإلطالق  (زائدا)

ِهِ المقيدا)حقيقة جنسه حنو رقبٍة مؤمنة وهذا الرجل  وهو المقابل  (فذاك َسم 
وتتفاوت مراتب المقيد يف تقييده باعتبار قلة القيود وكرثتها فما كرثت  .للمطلق
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عىس ربه إن طلقكن أن يبدهل أزواجا خيا منكن } :فيه قيوده كقوهل تعاىل
 .ـ أىلع رتبة مما قيوده أقل{مسلمات مؤمنات

دا من وجه فيكون اللفظ مقي (من وجهنِي واردانِ )أي المطلق والمقيد  (وذان)
قيدت الرقبة من حيث ادلين  {رقبة مؤمنة} :حنو قوهل تعاىل .مطلقا من وجه آخر

واإليمان فتتعني المؤمنة للكفارة وأطلقت من حيث ما سوى اإليمان من 
فاآلية مطلقة  ,األوصاف ككمال اخللقة والطول واْلياض وأضدادها وحنو ذلك

بالنسبة إىل مطلق الرقاب ومطلق  مقيدة ,يف لك رقبة مؤمنة ويف لك كفارة جمزئة
 .الكفارات

أي أن المطلق والمقيد اكلعام واخلاص فيما ذكر من  (واكلعموم واخلصوص ذانِ )
فيجوز تقييد  .ختصيص العموم من متفق عليه وخمتلف فيه وخمتار من اخلالف

الكتاب بالكتاب وبالسنة وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب وتقييد الكتاب والسنة 
ومفهوم الموافقة والمخالفة وفعل انليب صىل اهلل عليه وسلم وتقريره  ,ياسبالق

 .ومذهب الصحايب وحنو ذلك ىلع األصح يف اجلميع
أي المطلق  (ـإذا ما وردا)يفرتقان عن العام واخلاص من وجوه فـ ـهما(لكنـ)

للمطلق  (فال جيوز محلر )أي اختلفا يف احلكم  (حكماافرتقا )قد  (و)والمقيد 
  .أي سواء اتفق السبب أو اختلف (مطلقا) المقيد وذلك ىلع

تقييد صيام كفارة ايلمني  :ومثال اختالف احلكم فيهما مع اتفاق السبب
 .وإطالق اإلطعام فيها ,باتلتابع يف قراءة ابن مسعود



59 
 

وإطالق  .األمر باتلتابع يف كفارة ايلمني :ومثال اختالف احلكم والسبب
 .اإلطعام يف كفارة الظهار

 

س ب ب  ف  ع  ات ِ ا م  مَّ أ   ٍم و   اِق ُحك 
 

ل    (134) ُل ُمط  م  ب  في الُمث ب ت ي ِن الح  ج   قًا و 
 

ق يَّد  المُ   نِ ي  ي  ه  ي النَّ ق  فِ ل  ط  و 
 

 نِ ي  ذ  ه   ن  ا قُي ِد  مِ وُم م  هُ ف  م    (135)
 

 ةُ اح  ب  الِ يِ و  ه  ُل النَّ ث  النَّف ُي مِ و  
 

 ةُ اه  ر  ا الك  ذ  ك  ا و  ضً ي  أ   يِ ه  النَّ ك    (136)
 

 فِ ص  ق  ِضدُّ الو  ل  ط  ق يَّد  المُ و  
 

 ُخل فِ  رِ ي  غ  بِ  يِ ه  النَّ و   رِ م  ي األ  فِ   (137)
 

 ب  ب   س  ٍم ال  ك  حُ  اقِ ف  ات ِ  ع  م   امَّ أ  
 

 ب  ج  و   اه  ن  ي  ب   اِس ي  القِ بِ  لُ م  الح  ف    (138)
 

 ل  ُق د  ل  ط  ِة المُ يَّ اهِ ى الم  ل  ع   مَّ ثُ 
 

 ل  د  الب   وِ ح  ى ن  ل  ع   ن  كِ ٍر ل  اهِ ي ظ  فِ   (139)
 

ْكٍم وََسَبْب أما م) تارة يكونان  فلهما ثالث حاالت للمطلق والمقيد (َع اتفاِق ح 
  .مثبتني وتارة يكونان نهيني وتارة يكون أحدهما أمرا واآلخر نهيا

ثْبَتَنْيِ ـ)إذا اكنا مثبتني فـ :احلالة األويل -1 أعتق يف  :اكألمر حنو أن يقول (ىف الم 
للمطلق ىلع المقيد  (احَلْمل  )هنا يكون الظهار رقبة ثم يقول أعتق رقبة مؤمنة ف

ْطلًقا) عند األئمة  (وََجْب )أي ولو اكن المطلق متواترا والمقيد آحادا قد  (م 
  .األربعة وغيهم وذكره المجد إمجااًع ويح فيه خالف عن احلنفية والمالكية

أي إذا اكن المطلق  (َقَيَد المطلَق يف انلهينيِ و) .إذا اكنا نهيني :احلالة اثلانية -2
ي ِدَ )والمقيد نهيني  أي منهما وذلك  (من هذينِ )أي مفهوم المقيد  (مفهوم  ما ق 

مع  "ال تعتق ماكتبا" :ىلع الصحيح من كون المفهوم حجة ومثاهل قول القائل
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فيقيد إطالق المطلق بمفهوم المقيد وهو  "ال تعتق ماكتبا اكفرا" :قوهل اآلخر
 .سلمجواز إعتاق الماكتب الم

ال نكاح إال "و "ال نكاح إال بويل" :حنو (مثل  انلَهِ )يف هذا اْلاب  (وانلىَْف  )
    ".بويل رشيد

وكذا )فيقيد مفهوم المقيد منهما إطالق المطلق  (اكنلَه أيضاواإلباحة  )
وإن اكنا إباحتني فهما يف معىن  :قال الشيخ تىق ادلين يف المسودة قلت (الكراهة  
 .ففيه نظر ,وإن اكنا ندبني ,إذا اكنا كراهتني وكذلك ,انلهيني

ِضدُّ )منهما  (وَقَيَد المطلقَ ) .إذا اكن أحدهما أمرا واآلخر نهيا :احلالة اثلاثلة -3
لِْف )وهذا احلكم  (يف األمر وانلَه)اذلي يف اآلخر وذلك  (الوصِف  من  (بغي خ 

 وهو قسمان العلماء قاهل السبىك يف اإلبهاج
 :أن يكون األمر هو المطلق وانلَه هو المقيد كأن يقول :لالقسم األو (أ
فهذا نَه مقيد  "ال تعتق رقبة اكفرة" :فهذا أمر مطلق ثم يقول "أعتق رقبة"

بوصف الكفر فيقيد المطلق حينئٍذ بضد وصف الكفر فيكون معىن 
  .أعتق رقبة مؤمنة :المطلق

 :المطلق كأن يقول أن يكون األمر هو المقيد وانلَه هو :القسم اثلاين (ب
فهذا  "ال تعتق رقبة" :فهذا أمر مقيد بصفة اإليمان ثم يقول "أعتق رقبة مؤمنة"

ال  :نَه مطلق فيقيد اإلطالق حينئٍذ بضد وصف اإليمان فيكون معىن المطلق
  .تعتق رقبة اكفرة
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أي مع اختالف سببهما  (ال سبب)للمطلق والمقيد  (أما مع اتفاق حكمٍ )و
 {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} :يف كفارة الظهار يف قوهل تعاىل كإطالق الرقبة

فتحرير رقبة مؤمنة ودية } :وتقييدها باإليمان يف كفارة القتل يف قوهل تعاىل
فإن حكمهما متحد وهو عتق الرقبة وسببهما خمتلف وهو  {مسلمة إىل أهله
جبامع  (بالقياس)يف هذه احلالة للمطلق ىلع المقيد  (فاحلمل)الظهار والقتل 

  .وأما بال جامع بينهما فال (وجب)أي بني المطلق والمقيد  (بينها)
اكلعام فهو يشبهه السرتساهل ىلع  (يف ظاهرٍ المطلق  دل )اللفظ  (ثم ىلع الماهيةِ )

 (اْلدل)أي ىلع سبيل  (ىلع حنو)دالتله ىلع الماهية إنما يه  (لكن)لك فرد 
 .كون ىلع سبيل الشمولبينما داللة العام ىلع الماهية ت
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 والمبين باب المجمل

 ادً دُّ ر  ى ت  و  ت  ي اس  ذِ ال   لُ م  ج  المُ 
 

 اد  د  ى ع  ل  ع  أ  ف   نِ ي  ال  م  تِ اح   ن  ي  ب    (140)
 

 فُ قُّ و  التَّ  ك  لِ ذ  لِ  هُ مُ ك  حُ و  
 

ٍ ي  جِ ارِ اٍن خ  ي  ى ب  ل  ع    (141)  ِشفُ ك  ي 
 

 فِ ر  ح  ٍب و  كَّ ر  ى مُ ت  ٍم أ  ي اس  فِ 
 

 فِ ص  و  ٍر و  م  ض  مُ عٍ لِ جِ ر  م  و    (142)
 

 آنِ ر  ي القُ فِ  اء  ج  ا و  ه  رِ ي  غ  و  
 

 يانِ ن  د  الع   ةِ نَّ ي سُ ى فِ ت  ا أ  م  ك    (143)
 

لغة المجموع من اجلمل بفتح فسكون ومنه قوهل عليه الصالة  (المجمل)
هو اللفظ أو الفعل  :أي خلطوها واصطالًحا "مجلوها" :والسالم عن ايلهود

واحرتز بذكر االستواء  (عددا)فأكرث أي  (بني احتمالني فأىلعاذلي استوى ترددا )
عن الظاهر وعن احلقيقة اليت لها جماز وبذكر الرتدد بني احتمالني عما هل احتمال 

  .واحد اكنلص
اتلوقف )االستواء بني االحتمالني هو  (ذلك)ـأجل (لـ)أي المجمل  (وحكمه)

ل بديلمعناه فال جيوز العمل بأحد حمتمالته إال  (ىلع بياٍن خاريج ٍ يكِشف  
وامتناع اتللكيف بما ال ديلل  خارج عن لفظه لعدم داللة لفظه ىلع المراد به

 .عليه
والمطلقات يرتبصن بأنفسهن } :اكلقرء يف قوهل تعاىل (يف اسٍم أيت)واإلمجال 
فإنه مرتدد بني احليض والطهر وكذلك اكلعني المرتددة بني اْلارصة  {ثالثة قروء

  .وغي ذلك واجلارية وعني المزيان واذلهب
 :اكلمراد باذلي يف يده عقدة انلاكح يف قوهل تعاىل (مركٍب )وكذلك أيت اإلمجال يف 

فإنه حيتمل أن يكون الويل ألنه اذلي يعقد  {أو يعفو اذلي بيده عقدة انلاكح}
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ألنه اذلي بيده  ,ويحتمل أن يكون الزوج ,نكاح المرأة ألنها ال تزوج نفسها
هو الراجح من الروايتني عن اإلمام أمحد  :تمال اثلاينواالح .دوام العقد والعصمة

 .ريض اهلل عنه
والراسخون يف العلم } :أيًضا حنو الواو يف قوهل تعاىل (حرف)أيت اإلمجال يف  (و)

فإنه حيتمل أن تكون اعطفة ويكون الراسخون يف العلم  {يقولون آمنا به
  {.إال اهلل}ىلع ويحتمل أن تكون مستأنفة ويكون الوقف  ,يعلمون تأويله

يف قول انليب  "جداره"حنو الضمي يف  (مرجٍع لمضمرٍ )أيت اإلمجال أيًضا يف  (و)
ال يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه يف " :صىل اهلل عليه وسلم يف الصحيحني

فال داللة  :وىلع هذا .فإنه حيتمل عوده ىلع الغارز أي جدار الغارز نفسه "جداره
طلب جاره منه أن يضع خشبه ىلع جدار المطلوب منه فيه ىلع القول أنه إذا 
ويحتمل أن يعود  .ونص عليه الشافيع يف خمترص اْلويطى .وجب عليه اتلمكني

وهذا اذلي عليه اإلمام أمحد ريض  ,ىلع اجلار اآلخر فيكون فيه داللة ىلع ذلك
ماىل " :اهلل تعاىل عنه وأصحابه وهو الظاهر لقول أيب هريرة ريض اهلل عنه

ولو اكن الضمي اعئدا إىل  "واهلل ألرمني بها بني أظهركم راكم عنها معرضنيأ
 .الغارز لما قال ذلك

فيحتمل  .زيد طبيب ماهر :حنو قولك (وصف)أيت األمجال كذلك يف مرجع  (و)
وال  "طبيب"إىل ذات زيد ويحتمل أن يعود إىل وصفه المذكور وهو  "ماهر"عود 

 "طبيب"إىل  "ماهر"االحتمالني ألنا إن أعدنا شك أن المعىن متفاوت باعتبار 



64 
 

فتكون مهارته يف غي الطب  "زيد"إىل  "ماهر"فيكون ماهرا يف طبه وإن أعدنا 
 .رصح به الربماوي وغيه ,وهو من المجمل باعتبار الرتكيب

أي يف غي ما تقدم ذكره يرجع إىل ذلك يف المطوالت  (اهغيِ )أيت اإلمجال يف  (و)
إذا خص بمجهول حنو اقتلوا المرشكني إال بعضهم ألن العام إذا خص ومنها العام 

 .فاكن جممال .بمجهول صار اْلايق حمتمال
العظيم وقد مرت بعض األمثلة ىلع ذلك  (يف القرآنِ )اإلمجال  (جاء)قد  (و)
 القريش (العدناين)نبينا حممد بن عبد اهلل  (يف سنة)اإلمجال أيضا  (كما أيت)

 .بعض األمثلة ىلع ذلك أيًضاالهاشيم وقد مر 
 

ُل بِ و   م   نِ يَّ الُمب  قُوبِل  الُمج 
 

 نِ يَّ ع  ى مُ ل  ع   لَّ ي د  ذِ الَّ  و  ه  و    (144)
 

 الِ و  ق  األ  اِل و  ع  ف  األ  ُل بِ صُ ح  ي  
 

 الِ ع  ف  ى األ  ل  اٍر ع  ر  ق  إِ بِ  مَّ ثُ   (145)
 

 اان  ت  عٍ أ  ارِ ش   ن  ا مِ م   لُّ كُ  ل  ب  
 

 اان  ي  يدٌ ُعدَّهُ ب  فِ مُ  و  ه  و    (146)
 

بنيِ و) ْجَمل  بالم  عليه  (و)فيؤخذ تعريفه من ضد تعريف المجمل  (ق وبَِل الم 
 .من غي إبهام (معنيِ )معىن  (هو اذلي دل ىلع) :فالمبني يف االصطالح

ىلع الصحيح وعليه معظم العلماء والمراد أفعال انليب  (حيصل  باألفعالِ )اْليان و
 .صىل اهلل عليه وسلم

واألقوال اليت حيصل  ,أيًضا بال نزاع بني العلماء (والِ ـاألق)حيصل اْليان بـ (و)
 .بها اْليان إما من اهلل سبحانه وتعاىل أو من رسوهل صىل اهلل عليه وسلم
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فإنه مبني  {صفراء فاقع لونها ترس انلاظرين} :حنو قوهل سبحانه وتعاىل :فاألول
راد باْلقرة بقرة إذا قلنا إن الم {إن اهلل يأمركم أن تذحبوا بقرة} :لقوهل تعاىل

  .معينة وهو المشهور
 :كقوهل صىل اهلل عليه وسلم يف اْلخاري وغيه عن ابن عمر مرفواع :واثلاين

وما سىق بانلضح نصف  ,فيما سقت السماء والعيون أو اكن عرثيا العرش"
وآتوا حقه }وهو مبني لقوهل سبحانه وتعاىل  ,ويف مسلم حنوه عن جابر "العرش

 {.يوم حصاده
كما يف  ,وهو كثي ,أن السنة تبني جممل الكتاب :تفدنا من هذا المثالواس

 .الصالة والصوم واحلج واْليع والربا واغلب األحاكم اليت جاء تفصيلها يف السنة
أي  (ىلع األفعالِ )منه صىل اهلل عليه وسلم  (بإقرارٍ )حيصل اْليان أيًضا  (ثم)

أن يكون بيانا لغيه كغيه من أفعال بعض أمته ألن اإلقرار ديلل مستقل فصح 
  .األدلة

علًما أو  (وهو مفيدر )من قول وفعل وترك وحنو ذلك  (بل لك ما من شارٍع أتانا)
َده  بيانا)ظًنا   .أما ما ال يفيد علما وال ظنا ظاهرا فهو جممل حيتاج إىل اْليان (ع 

به هذه قاعدة لكية فيما حيصل " :قال الطويف يف رشح خمترصه بترصف يسي
 :اْليان يتناول ما سبق وما يأيت بعد إن شاء اهلل تعاىل وذلك من وجوه

فيبني به العلة أو مأخذ احلكم  ;أن يستدل الشارع استدالال عقليا  :أحدها -1
وما اكن معه } {لو اكن فيهما آلهة إال اهلل لفسدتا} :أو فائدة ما كما قال تعاىل
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فبني سبحانه بذلك  {;ضهم ىلع بعضمن إهل إذا ذلهب لك إهل بما خلق ولعال بع
 .طريق االستدالل ىلع توحيده عز وجل ونىف الرشيك هل سبحانه وتعاىل

فبني  .أرأيت لو اكن ىلع أبيك دين :وكما قال انليب صىل اهلل عليه وسلم للخثعمية
أن دين اهلل كدين اآلديم يف وجوب القضاء وقبول انليابة وأويل وهذا كثي يف 

 .الرشع
فيكون  ;مثل أن يرتك فعال قد أمر به أو قد سبق منه فعله  :الرتك :ه اثلاينالوج -2

ثم إنه  {وأشهدوا إذا تبايعتم} :وذلك كما أنه قيل هل .تركه هل مبينا لعدم وجوبه
 ;اكن يبايع وال يشهد بديلل الفرس اذلي اشرتاه من األعرايب ثم أنكره اْليع

 ;تصديقه عليه الصالة والسالم فشهد هل خزيمة بن ثابت ال عن حضور بل عن
  .فعلم أن اإلشهاد يف اْليع غي واجب

فيعلم أن ال حكم  .السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة :الوجه اثلالث -3
للرشع فيها كما روي أن زوجة سعد بن الربيع ريض اهلل عنه جاءت بابنتيها إىل 

ابنتا سعد قتل أبوهما  يا رسول اهلل هاتان :فقالت ;انليب صىل اهلل عليه وسلم 
اذهيب حيت " :فقال ;معك يوم أحد وقد أخذ عمهما مالهما وال ينكحان إال بمال 

 {;يوصيكم اهلل يف أوالدكم} :فذهبت ثم نزلت آية المياث ;يقيض اهلل فيك 
فدل ذلك ىلع أن  .فقيض فيهم حبكم اآلية ;فبعث خلف المرأة وابنتيها وعمهما 

يف المسألة حكم وإال لما جاز تأخيه عن وقت قبل نزول اآلية لم يكن 
احلاجة إيله كما سيذكر بعد إن شاء اهلل تعاىل والقاعدة المذكورة حتتمل وجوها 

  ".غي ما ذكرنا إن وجدت



67 
 

وقد ذكره  "ولك مفيد من الرشع بيان" :هذا اْليت هو نظم لقول المؤلف :تنبيه
أن الطويف ذكره يف خمترصه  المؤلف تبعا للتحرير وصاحب اتلحرير ذكر يف رشحه
من اإلفادة وردت  (مفيد)فأصل ذكرهما لهذه القاعدة مأخوذ من الطويف ولكمة 

يف المطبوع من الكتب اثلالثة بالقاف وقد رشحه بعض المعارصين بناًء ىلع أنه 
 :ويف ذلك نظر بني من وجوه بالقاف باسم المفعول من اتلقييد

القاعدة مأخوذ من خمترص الروضة كما رصح  أن أصل اجلملة أو :الوجه األول -1
به المرداوي يف رشحه وقد أخذه الطويف من روضة انلاظر البن قدامة حيث قال 

وإنما  "فلك مفيد من الشارع بيان" :ابن قدامة بعد أن ذكر ما حيصل به اْليان
أن كتاب الطويف  :األول :ذكرت أن الطويف أخذها من ابن قدامة ثلالثة أمور

أن اجلملة يه يه اجلملة نفسها  :من كتاب الروضة كما هو معلوم واثلاينخمترص 
 .أنها يف الموضوع نفسه من الكتابني :يف الكتابني من حيث الرتكيب واثلالث

إذا علم ذلك فاعلم أن ابن قدامة قد أخذ مجلته من أصل كتابه أعىن المستصىف 
للكمة بالفاء وليست بالقاف للغزاىل وعبارة الغزاىل فيها ما يوضح بشلك جىل أن ا

من  لك مفيدواعلم أن " :حيث قال الغزاىل بعد ما ذكر معىن اْليان وما حيصل به
الكم الشارع وفعله وسكوته واستبشاره حيث يكون ديلال وتنبيهه بفحوى 

 يفيدألن مجيع ذلك ديلل وإن اكن بعضها  لك ذلك بياناللَكم ىلع علة احلكم 
العلم بوجوب العمل قطعا ديلل وبيان وهو  يفيده غلبة الظن فهو من حيث إن

علما وال ظنا ظاهرا فهو جممل وليس ببيان بل هو  يفيدنعم لك ما ال  .اكنلص
 ".حمتاج إىل اْليان
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أن مما مثل به صاحب الكوكب المني يف رشحه وكذا يف اتلحبي  :الوجه اثلاين -2
 .ن حكم واقعةورشح خمترص الروضة ترك الفعل والسكوت بعد السؤال ع

ومعلوم أن الرتك والسكوت ليسا تقييًدا ألن اتلقييد خاص باألقوال كما هو 
 .فدل ىلع أن المراد هو لك ما أفاد فائدة ما .معلوم

أن اتلقييد وإن اكن مفيدا إال أن قرص القاعدة عليه يذهب  :الوجه اثلالث -3
تقدم اللَكم عليه وما من ثم إن اتلقييد قد  .بشمولها وما أراد العلماء تقريره بها

شك يف فائدته حيث عقد هل باب خاص يف تلك الكتب فال حيسن أن يعاد 
 .اللَكم عليه بما ال فائدة منه

أن اللَكم إنما هو يف باب المجمل والمبني وجعل المراد باللكمة  :الوجه الرابع -4
ما المقيد بالقاف خلط بني المصطلحات وهو ما ال حيسن يف اتلصنيف ال سي

اتلصنيف يف أصول الفقه اليت حيرص أربابها اعدة ىلع اتلدقيق واتلحقيق يف 
  .مصطلحاتها
مة بالقاف فينبيغ أن يكون بكرس ايلاء باسم لكىلع فرض صحة ال :تنبيه آخر

الفاعل ألن المقيد بفتح ايلاء باسم المفعول ليس بيانًا قطًعا بل هو اذلي حصل 
عد بيانا هو المقيد بكرس ايلاء أي باسم الفاعل هل اْليان وإنما اذلي يمكن أن ي

بينما اذلي سمعته من بعض الرشاح المعارصين عند ذكر هذه القاعدة إنما هو 
    .بفتح ايلاء وال وجه هل فيما أحسب

 

 ا ي تَِّفقُ ذ  ٍل إِ م  ج  مُ  د  ع  ب  و  
 

 قُ ب  س  اُن األ  ي  الب  ٌل ف  و  ق  ٌل و  ع  فِ   (147)
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دُ ؤ   مُ ل  ا ت  م  ا و  ح  ل  ص   ن  إِ   ك ِ
 

 دُ احِ و   انُ ي  الب  ف   لٍ ه  ج   د  ن  عِ و    (148)
 

 لُهُ و  ق  ا ف  ق  فِ تَّ ي   م  ل   ثُ ي  ح  و  
 

 لُهُ ع  فِ  بٌ د  ن   مَّ ثُ  انُ ي  الب   و  هُ   (149)
 

 انِ ي  الب   رُ خُّ أ  ت   ز  جُ ي   م  ل  و  
 

 انِ و  األ   نِ ٍة ع  اج  ان  ح  و  أ    (150)
 

 يُن د بُ ةٌ ف  ح  ل  ص  م   ن  كُ ت   ن  إِ ف  
 

 بُ ا ي جِ مَّ مِ  و  هُ  و  يُرهُ أ  خِ أ  ت    (151)
 

يف غرض اْليان بأن ال يكون بينهما تناٍف  (فعلر وقولر وبعد جممٍل إذا َيَتفِق  )
مجيًعا ألن يكون لك واحد  (إن صلحا)وذلك  (األسبق  )منهما هو  (فاْليان  )

ِد  )منهما فهو  (ما تال)أما  (و)منهما بيانًا ذللك المجمل    .ذللك األسبق (مؤك 
منهما لم نطلع عليه وهو األول يف  (فاْليان واحد)هما لألسبق من (وعند جهلٍ )

 .نفس األمر واثلاين يف نفس األمر تأكيد وهذا هو الصحيح وعليه األكرث 
أي القول والفعل كما لو أمر قارنا بطواف واحد وطاف هو  (وحيث لم يتفقا)

 (فعل ه   هو اْليان  ثم ندبر )اذلي هو هنا أمره للقارن بالطواف مرة  (فقوهل   )مرتني 
اذلي هو طوافه مرتني سواء اكن قبل قوهل أو بعده أو هو واجب خمتص به عليه 

 .الصالة والسالم
كأن يقول صلوا غدا ثم ال يبني  (أواَن حاجٍة عن األوانِ ولم جيز تأخر اْلياِن )

وإنما لم جيز تأخي اْليان ألن اإلتيان  .لهم يف الغد كيف يصلون وحنو ذلك
وأما  .فاتللكيف بذلك تكليف بما ال يطاق ,لعلم به ممتنعباليشء مع عدم ا

تأخي اْليان وتأخي تبليغه إىل أوان حاجتِهِ فيجوز حاكه ابن عقيل عن مجهور 
 .الفقهاء
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أي تأخي  (تأخي ه  )حينئٍذ  (في نَدب  )يف تأخي اْليان  (مصلحةر )َثَم  (فإن تكن)
خيه لألعرايب المىسء يف صالته إىل كتأ (مما جَيِب  )أي اتلأخي  (أو هو)اْليان 

 .ثالث مرة وألن اْليان إنما جيب خلوف فوت الواجب المؤقت يف وقته
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 والتأويل باب الظاهر

 اعً ض  و   لُّ دُ ي ي  ذِ الَّ  رُ اهِ الظَّ 
 

 اع  ط  ق   س  ي  ل  ا و  ن  ظ  ةً اد  ع   و  أ    (152)
 

ت ِملِ ل  ٍر ع  اهِ ُل ظ  م  ح  و    ى ُمح 
 

ع لِ د  يل  ح  وِ أ  وحٍ التَّ جُ ر  م    (153)  ا اج 
 

 يحِ حِ الصَّ يل  بِ وِ أ  ِت التَّ ل ت ن ع  و  
 

 يحِ جِ ر  ا ت  ذ   يلِ لِ الدَّ بِ  ان  ك   ن  إِ   (154)
 

 ىف  ت  ك  يُ  يلِ لِ الدَّ  ن  مِ  ان  ا د  م  و  
 

 ىف  ت   ان  ال   ثُ ي  ح  ِب و  ر  ي القُ ذِ لِ  هِ بِ   (155)
 

داللة تكون  (اذلي يدل)هو  :هو الواضح المنكشف واصطالحا :لغة (الظاهر)
أي أن  (ليس قطعاو اظنً )أي عرفًا كغائٍط  (اعدةً )تكون  (أو)سٍد كأ (وضعا)

 .دالتله ىلع سبيل الظن ال القطع
 سيم فذللك احتمال ضعيف لكنه غيه احتمال مع معىن يفيد هو اذلي فالظاهر

 المفرتس احليوان يف ظاهر فإنه دلالتله ىلع مقابله ظاهرا اكألسد ذلك اللفظ
 .ضعيف احتمال لكنه جمازا لشجاعا الرجل به يراد أن ويحتمل

َْتِمل)معىن  (ظاهٍر ىلع)معىن لفٍظ  (ومحل  ) أي أن  (مرجوٍح اتلأويَل حًدا اْجَعلِ  حم 
اتلأويل محل معىن لفظ ظاهر يف معناه ىلع معىن حمتمل هل لكنه مرجوح وهذا 

 .احلد يشمل اتلأويل الصحيح والفاسد
بادليلل ذا )المعىن المرجوح   (إن اكن الصحيحِ ) ـاتلأويل(ـوتْلَنْعِت اتلأويَل ب)

وعليه فحد اتلأويل الصحيح هو محل  .أي ذا رجحان ىلع المعىن الظاهر (ترجيحِ 
 .ظاهر ىلع حمتمل مرجوح بديلل يصيه راجحا
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 معىن محل وأن ,فاسدا تأويال يسيم حمقق ديلل بال احلمل أن تقدم مما وعلم
 ىلع المتساوي من وحنوه المشرتك محل وكذا تأويال يسيم ال ظاهره ىلع اللفظ
 .دليلل حمامله أو حممليه أحد

ذي ) ـلتأويل(ـبه ل يكتىف)أي أن أدين ديلل مرجح  (وما دنا من ادليلل)
أي إذا عزمتم ىلع  {إذا قمتم إىل الصالة} :أي القريب حنو قوهل تعاىل (القربِ 
 .القيام

االكتفاء   (انتىف)ة عليه بأن اكن اتلأويل بعيدا لعدم القرينة ادلال (وحيث ال)
 ومن أمثلة اتلأويل اْلعيد تأويل .بأدين األدلة المرجحة واحتيج إىل ديلل قوي

 :لفظ ويف "اخرت" :نسوة عرش ىلع أسلم لمن وسلم عليه اهلل صىل قوهل احلنفية
 .األوائل إمساك أو انلاكح ابتداء ىلع "سائرهن وفارق أربعا منهن أمسك"
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 ومباب المنطوق والمفه

 ومُ سُ ق  م   ةٍ ل  ال  د   وذُ  ظُ اللف  
 

 ومُ هُ ف  م  الو   وقُ طُ ن  الم   :ك  لِ ذ  و    (156)
 

 د ل   قِ ط  النُّ  ل ِ ح  ي م  ُل اللذ  فِ وَّ األ  ف  
 

 ل  ح  الم   رِ ي  ي غ  فِ  لُّ دُ ا ي  اِن م  الثَّ و    (157)
 

 اي ِن  ا ب  يحً رِ ي ص  تِ أ  ٌل ي  وَّ أ  و  
 

 ان  مُّ ض  ت   و  أ   لُّ دُ ا ي  قً ابُ ط  ت    (158)
 

 اءُ ض  تِ اق   امٌ ز  تِ ال   هُ رُ ي  غ  و  
 

 اءُ يم  إِ  يهٌ اي  بِ ن  ةٌ ت  ار  ش  إِ   (159)
 

 ادٌ ُعِرف  ص  ق   ثُ ي  ح   اءُ ض  تِ االق  ف  
 

 اف  قَّ و  ت   د  ُظ ق  اللف   هِ ي  ل  ع   مَّ ثُ   (160)
 

اُل الق  يه  ٍة فِ آي  ك    ةِ ي  ر  ا ُسؤ 
 

 يتِ مَّ أُ  ن  يِه ُرِفع  ع  ٍر فِ ب  خ   و  أ    (161)
 

 اا قُِصد  ي م  الذِ  ةُ ار  ش  الِ  مَّ ثُ 
 

 اد  ر  ا و  يم  فِ  لِ م  ل ِ الح  ق  أ   لُ ث  مِ   (162)
 

 ل  ودٌ بِ صُ ق  م   يهُ بِ ن  ا التَّ م  نَّ كِ ل  
 

 ل  ا خ  يم  تُهُ فِ ر  ك  ذ   فٍ قُّ و  ت    (163)
 

 يدُ فِ ا يُ م  وٌن بِ رُ ق  م   مُ ك  الحُ و  
 

 يدُ عِ هُ ب  سُ ك  ع  و   يل هُ لِ ع  ت    (164)
 

 ن  إِ  و  ه  و   يحُ رِ الصَّ  اهُ ن  ع  م   صُّ النَّ و  
 

 عِ ق ِمن  ط  الق  بِ ف  ى نً ع  م   ل  مِ ت  ح  ي   م  ل    (165)
 

من حيث ادلاللة يف حمل  (مقسوم)ىلع معىن وهو يف ذلك  (اللفظ  ذو داللةٍ )
 :القسم اثلاين (و) (المنطوق  ) :قسمان؛ القسم األول (وذلك)انلطق وعدمها 

 .(المفهوم  )
 (يف حمل انلطق َدل  )أي اذلي  (الذلْ )أعىن المنطوق هو  (األول  ) ـالقسم(فـ)

 .واعن رصيح وغي رصيحوسيأيت أنه ن
أي يف غي حمل  (ما يدل يف غي المحل)ـى أعىن المفهوم هو (اثلانِـ)القسم  (و)

 .وسيأيت أنه نواعن أيضاً مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة .انلطق
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ألنه اسم مفعول من الفهم  األصل للك ما فهم من نطق أو غيهوالمفهوم يف 
مفهوم المجرد اذلي يستند إىل انلطق لكن اصطلحوا ىلع اختصاصه بهذا وهو ال

 .لكنه فهم من غي ترصيح باتلعبي عنه بل هل استناد إىل طريق عقىل
 :والقسم األول وهو المنطوق نواعن يعىن (وأولر ) -1
أي إما أن  (تطابقا يدل)حيث وضع اللفظ هل وهو إما  (يأيت رصيحا بي ِنا)نوعر  (أ

أي بداللة اتلضمن سواء اكن  (تضمنا)يدل  (أو)يدل عليه بداللة المطابقة 
 .حقيقة أم جمازا

أي  (الَتامر )أي غي رصيح حيث لم يوضع اللفظ هل وهو  (غَيه  )نوع يأيت  (و) (ب
  :وهو ثالثة أقسام أن دالتله داللة الَتام

أي داللة  اقتضاء القتضائها شيئا زائدا ىلع اللفظ  (اقتضاء) :القسم األول
داللة تنبيه  (تنبيهر اي) :أي داللة إشارة والقسم اثلالث (إشارةر )والقسم اثلاين 
 .أيضا أي داللة إيماء (إيماء)ويطلق عليها 

حيث قصدر )أعىن داللة االقتضاء إنما تكون  (االقتضاء  )ـالقسم األول وهو (فـ)
رِفا ثم )أي حيث عرف أن ذلك الزائد اذلي يقتضيه اللفظ مقصود للمتلكم  (ع 

كآيٍة فيها )من حيث صدق المتلكم أو صحة الملفوظ به  (قفاعليه اللفظ  قد تو
َؤال  القريةِ  فإن المعىن أي  {واسأل القرية اليت كنا فيها} :ويه قوهل تعاىل (س 

اسأل أهل القرية فإن هذا اتلقدير مقصود للمتلكم ويتوقف عليه صحة المعىن 
ر فِْع " :فيهِ )لسالم عن انليب عليه الصالة وا (ـخربٍ )كـ (أو)ألن القرية ال تسأل 

فإن المعىن رفع عن أميت إثم اخلطإ والنسيان ألن  "اخلطأ والنسيان (عن أميت
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ذات اخلطأ والنسيان لم يرتفعا وهذا اتلقدير مقصود للمتلكم ويتوقف صدقه هنا 
 .عليه

أي لم  (اذلي ما ق ِصدا) :أعىن داللة اإلشارة فَه (اإلشارة)القسم اثلاين وهو  (ثم)
ِ احلمل)استفادة  (مثل  )عىن المستفاد منه مقصودا للمتلكم يكن الم

من  (أقل 
 {وفصاهل يف اعمني} :مع قوهل تعاىل {ومحله وفصاهل ثالثون شهرا} :قوهل تعاىل
والوادلات يرضعن أوالدهن حولني اكملني لمن أراد أن يتم } :وقوهل تعاىل
رشون شهرا واكنت مدة فإذا اكن تمام الرضاعة يف اعمني وهما أربعة وع {الرضاعة

احلمل والرضاع معا ثالثني شهرا اكن أقل مدة احلمل ستة أشهر وذلك االستنباط 
عن السلف فقد روي يف ذلك أثار عن ىلع بن أيب طالب وابن عباس  (فيما وردا)

 .ريض اهلل عنهما وأمجع ىلع ذلك الفقهاء
عىن المستفاد من أي أن داللة اتلنبيه يكون فيها الم (لكنما اتلنبيه مقصودر )

أي بال توقف لصدق  (توقف ذكرته فيما خالبال )اللفظ مقصودا للمتلكم لكن 
المتلكم أو صحة الملفوظ عليه اذلي ذكرته فيما خال عند ذكر معىن االقتضاء 

أي تعليل ذلك احلكم  (تعليلَهيفيد  )أي بوصف  (مقرونر بما)فيها  (واحلكم)
من  (بعيد)قرتن باحلكم للتعليل أمرر أي وعدم إفادة الوصف الم (وعكسه  )

فصاحة الكم الشارع تلزنه الكمه عن احلشو اذلي ال فائدة فيه كرتتب احلكم 
من يأت منكن بفاحشة مبينة } :ىلع وصف بصيغة اجلزاء حنو قوهل تعاىل

إال  -من اختذ لكبا " :وقوهل صىل اهلل عليه وسلم {يضاعف لها العذاب ضعفني
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وسيأيت اللَكم ىلع ذلك  "نقص من أجره لك يوم قياطان -لكب صيد أو ماشية 
 .إن شاء اهلل تعاىل مفصال يف المسلك اثلاين من مسالك العلة يف باب القياس

 .وإن احتمل غيه :من اللفظ زاد القايض وابن اْلناء (وانلص معناه الرصيح)
 ريض ما أفاد احلكم يقينا أو ظاهرا ونقل ذلك عن أمحد والشافيع :وقال المجد
ما أفاد احلكم بنفسه بال احتمال أو  :وقال الموفق يف الروضة .اهلل عنهما

 .باحتمال ال ديلل عليه
ـهو (فـ)آخر أي تأويال غي ما أفاده  (لم حيتمل معىنً إْن )أي انلص  (وهو)
 .أي أنه مقطوع بدالتله (بالقطِع قَِمن)
 

 ة  ق  اف  و  المُ ف   ق  اف  و   ن  اِن إِ الثَّ و  
 

 ه  ق  ار  ف   ثُ ي  ح   ةُ ف  ال  خ  مُ ال وِ أ    (166)
 

 ل  ح  ي الم  ٌم فِ ه  ف   ق  اف  ا و  م   طُ ر  ش  و  
 

 ل  ق   أ  ال   و  أ   هِ ى بِ ل  و  أ   هُ نُ و  ك  و    (167)
 

 اي  انِ ي الثَّ نِ ع  أ   ف  ال  ا خ  م   طُ ر  ش  و  
 

 اي  اوِ س   مُ ال  ى و  ل  و  ى أ  ر   يُ الَّ أ    (168)
 

 ومِ هُ ف  الم   ن  ٍع مِ انِ م   رِ ي  غ   ن  مِ 
 

 يمِ خِ ف  التَّ ِب و  الِ ِج الغ  ر  خ  م  ك    (169)
 

 ال  وَّ ةُ ُعدَّ أ  اي  اُمهُ الغ  س  ق  أ  
 

 ل  يٌم ت  سِ ق  ت  يًا ف  انِ ث   طُ ر  الشَّ و    (170)
 

 ُعدَّ الع د دُ لُهُ و  ث  مِ  فُ ص  الو  و  
 

 وادُ ر  و  ا أ  يم  فِ  يرُ خِ ُب األ  اللق  و    (171)
 

 :وهو المفهوم نواعن أيضا (اثلانِ )القسم  (و) -2
ويسيم فحوى  (الموافقةْ ) مفهوم ـهو(فـ)المنطوق يف احلكم  (إن وافق) (أ

  .اخلطاب وحلن اخلطاب ومفهوم اخلطاب
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أي خالف المنطوق يف  (حيث فارقه)وذلك  (المخالفة)هو مفهوم  (أو) (ب
 .احلكم ويسيم ديلل اخلطاب

 :احلكم أعىن مفهوم الموافقة رشطانالمنطوق يف  (ـما وافق)العمل بـ (ورشط)

 .أي يف حمل انلطق ( المحليف)للمعىن  (فهمر ) :األول -1
أي باحلكم من المنطوق كداللة  (أويل به)أي المفهوم  (كونه) :اثلاين (و) -2

 .ألنه أشد ىلع حتريم الرضب { تقل لهما أٍف فال} :حتريم اتلأفيف يف قوهل تعاىل
منه يف استحقاق احلكم بأن يكون مساوًيا هل كتحريم  (أقل)يكون  (أو ال)

 {إن اذلين يألكون أموال ايلتايم ظلما} :دلال عليه قوهل تعاىلإحراق مال ايلتيم ا
 .ألن اإلحراق مساو لأللك بواسطة اإلتالف يف الصورتني

وهو مفهوم المخالفة  (أعىن اثلانيا)المنطوق  (ـما خالف)العمل بـ (ورشط)
 :رشطان

 هل فيه وإال اكن (وال مساويا)باحلكم من المنطوق  (أال يرى أويل) :األول -1
 .وهذا الرشط راجع للمسكوت عنه أعىن المفهوم .حينئٍذ مفهوم موافقة

وهذا الرشط راجع  (المفهومِ )ذلك  (من)يمنع  (من غي مانعٍ ) :واثلاين -2
حنو قوهل  (خمرِج الغالبِ )ـخروج المنطوق (كـ)للمذكور أعىن المنطوق وذلك 

فإن  {م بهنوربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلت} :تعاىل
ال يدل ىلع حل الربيبة  -لكونه الغالب  -تقييد حتريم الربيبة بكونها يف حجره 

كخروج المنطوق خمرج  (و) .اليت ليست يف حجره عند مجاهي العلماء
ال حيل المرأة تؤمن باهلل وايلوم اآلخر أن حتد ىلع ميت " :كحديث (اتلفخيمِ )
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خيم يف األمر وأن هذا ال يليق بمن اكن احلديث َفَقيْد  اإليمان للتف "فوق ثالث
 .مؤمنا

ه  )  :أي مفهوم المخالفة ستة أقسام (أقسام 
 :أي مفهوم الغاية وهو مد احلكم إىل اغية بأداٍة حنو (الغاية  ) :القسم األول -1
وقوهل  {فال حتل هل من بعد حيت تنكح زوجا غيه} :كقوهل تعاىل "حيت"و "إىل"

دَ )وقد  {.ىل الليلثم أتموا الصيام إ} :تعاىل أي أول أقسام  (أوال)مفهوم الغاية  (ع 
 .المفاهيم يف القوة وذللك اكن حجة عند اجلمهور وإيله ذهب معظم نفاة المفهوم

الغاية ألن ما بعد الغاية ليس بمستقل وال يصح حيت يتعلق بما قبلها وألن 
 اغية وذهب فليس بنهاية وال :فإن لم يكن مقطًعا نهاية ونهاية اليشء مقطعه

 .أكرث احلنفية ومجاعة من الفقهاء والمتلكمني إىل المنع
ما علق من احلكم  :أي مفهوم الرشط والمراد به (الرشط) :القسم اثلاين (و) -2

وحنوهما وهو المسيم بالرشط اللغوي  "إذا"و  "إن"الرشط مثل  5ىلع يشء بأداة
إن كن أوالت } :هل تعاىلوذلك حنو قو .ال الرشط اذلي هو قسيم السبب والمانع
فإنه يدل بمنطوقه ىلع وجوب انلفقة  {محل فأنفقوا عليهن حيت يضعن محلهن

ىلع أوالت احلمل وبمفهومه ىلع عدم وجوب انلفقة للمعتدة غي احلامل وهو 
َعدُّ  بعد مفهوم الغاية وذلك من حيث قوة ادلاللة ألن الرشط يلزم من  (ثانًيا)ي 

 .عدمه عدم المرشوط
القسمني األولني يف قوة  (تال)أي اتلقسيم  (تقسيمر ) ـالقسم اثلالث وهو(فـ) -3

فإن اتلقسيم إىل قسمني  "اثليب أحق بنفسها واْلكر تستأذن" :ادلاللة كحديث
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إذ لو  .وختصيص لك واحد حبكم يدل ىلع انتفاء ذلك احلكم عن القسم اآلخر
 .عمهما حكم واحد لم يكن للتقسيم فائدة

 "يف الغنم السائمة الزاكة" :أي مفهوم الصفة حنو (الوصف) :الرابع القسم (و) -4
فيفهم من ذلك عدم الوجوب يف الغنم المعلوفة اليت لوال القيد بالسوم لشملها 

 .أي مثل مفهوم اتلقسيم من حيث قوة ادلاللة (مثل ه  )لفظ الغنم وهذا المفهوم 
لمصنفني به وقال أبو ومفهوم الصفة يعترب رأس المفاهيم وذللك بدأ أكرث ا

وخالف يف  .لو عرب معرب عن مجيع المفاهيم بالصفة لاكن ذلك متجها :المعاىل
  .حجيته احلنفية وبعض المالكية

َد الَعَدد  ) -5 أي مفهوم العدد وهو المفهوم اخلامس وهو تعليق احلكم بعدد  (وع 
الك ونقله وبه قال أمحد وم {فاجدلوهم ثمانني جدلة} :خمصوص حنو قوهل تعاىل

ونفاه احلنفية وغيهم والقول به أصح ئلال  .بعض الشافعية عن نص الشافيع
 .يعرى اتلحديد به عن فائدة

يف عدد لم يقصد به اتلكثي اكأللف والسبعني ولك ما يستعمل  :وحمل اخلالف
وأما قول انليب صىل اهلل  .يف لغة العرب للمبالغة حنو جئتك ألف مرة فلم أجدك

 {:إن تستغفر لهم سبعني مرة فلن يغفر اهلل لهم}لما نزل عليه عليه وسلم 
 .فهو استمالة لألحياء "ألزيدن ىلع السبعني"
األخي فيما )أي مفهوم اللقب وهو المفهوم  (اللقب  )القسم السادس  (و) -6

وهو ختصيص اسم حبكم وهو حجة عند أمحد ومالك ونفاه من  (أوردوا
إنه حجة  :عقيل والموفق وقال المجد ومن وافقه األصحاب القايض أبو يعىل وابن
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بعد  "وترابها طهور"إذا سبقه ما يعمه وغيه كقول انليب صىل اهلل عليه وسلم 
 ".جعلت ىل األرض مسجدا" :قوهل

عليكم يف اإلبل الزاكة لم يكن هل مفهوم ألنه ال  :وىلع هذا لو قال" :قال المجد
لم خيطر بباهل ولو قيل لرسول اهلل  يوجب ختصيص اعم قد ذكر ويمكن أن غيها

وأكرث  .يف اإلبل الزاكة لاكن هل مفهوم لما ذكرنا :هل يف بهيمة األنعام الزاكة فقال
 ."مفهومات اللقب اليت جاءت عن أمحد ال خترج عما ذكرته لمن تدبرها
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 النسخباب 

 يعِ ر  ي الشَّ نِ ع  أ   مِ ك  الحُ  عُ ف  ر   خُ س  النَّ 
 

 يعِ ر  ش   يلٍ لِ د   ن  ى مِ اخ  ر  ا ت  م  بِ   (172)
 

 ان ك  م  أ   ثُ ي  ح   ونُ كُ  ي  ال   خُ س  النَّ و  
 

 ان  ه  و  أ   ان  ُخ ك  اسِ النَّ  وِ ٌع أ  م  ج    (173)
 

ت ن ع  ل  ل  ِعل ٍم لِ ب  ق  و   لَِّف ام   ُمك 
 

 ع  ق  و   د  ق   و  ه  ِت الِفع ِل ف  ق  ل  و  ب   ق  ال    (174)
 

 رِ ب  ي الخ   فِ اِء ال  ش  ن  ي الِ ُخ فِ س  النَّ و  
 

  ت غ يُّرِ ل  ى بِ ن  ع  ِن الم  كُ ي   ن  إِ   (175)
 

 ارِ ب  تِ اع  اِر بِ ب  خ  ي األ  ُخ فِ س  النَّ ف  
 

ب   الِ اهُ ال  ن  ع  ي م  اِء فِ ش  ااِلن    (176)  ارِ خ 
 

 ب د لِ  ن  يًا ع  الِ خ   از  ج   خُ س  النَّ و  
 

فَّ مِ بِ  و  أ    (177)  ث ق لِ أ  بِ  و  أ   هُ ن  أ خ 
 

نسخت  لغة اإلزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزاتله ورفعته وكذلك (النسخ)
 (الرشيع)احلكم  (رفع احلكم أعىن)الريح األثر وهو يف اصطالح األصويلني 

فخرج بذلك ابتداء العبادات يف الرشع فإنه مزيل للحكم العقىل من براءة اذلمة 
بما )وليس ذلك بنسخ والمراد باحلكم هنا ما تعلق بالملكف بعد وجوده أهاًل 

ه اكن بيانا وقد خرج بذلك أيًضا ألنه لو اكن متصال ب (ترايخ من ديلل رشيع
زوال احلكم بالموت واجلنون فإنه ليس بنسخ واختيار لكمة ديلل رشيع أويل 
من قول من قال خبطاب رشيع وذلك ليشمل النسخ بقول والفعل ومن أمثلة 
النسخ بالفعل نسخ الوضوء مما مست انلار بألك انليب صىل اهلل عليه وسلم من 

  .الشاة ولم يتوضأ
 (مجعر حيث أمكنا )ألحد ادليللني إال مع اتلعارض وأما  (نسخ ال يكونوال)

أي أضعف من  (انلاسخ  اكن أوهنا)حيث  (أو)بينهما بمعىن مقبول فال نسخ 
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المنسوخ عند أصحابنا واألكرث فيشرتط يف انلاسخ أن يكون أقوى من 
  .المنسوخ أو مساوياً هل وإال فال نسخ

لَكَِف ) ال )نسخه لعدم الفائدة وجوزه اآلمدي  (اْمَتنَعْ )باحلكم  (وقبَل ِعلٍْم للم 
ـيجوز (فـ)والمراد هنا ما قبل دخول وقته وما قبل خروجه  (قبَل وقِت الفِْعلِ 

فقد ثبت  (هو قد وقع)النسخ حينئٍذ عند أصحابنا واألشعرية وأكرث الشافعية و
قبل  يف الصحيحني نسخ فرض سمسني صالة يف السماء يللة اإلرساء خبمس

من الفعل وأما النسخ بعد دخول الوقت وقبل  -صىل اهلل عليه وسلم   -تمكنه 
 .الفعل فجائز إمجااًع 

إن يكِن )وذلك  (اخلربِ )مدلول  (يف اإلنشاءِ ال يف)إنما يكون  (والنسخ  )
ِ )يف اخلرب  (المعىن أي إن اكن معناه اخلرب خبالف ما إذا اكن اللفظ  (بال َتَغيُّ

خرٍب مِن  (النسخ  يف) ـإذا وجد(فـ)إنشاء فإنه جيوز نسخه باالتفاق خربا والمعىن 
باعتبار  (ااِلنشاءِ يف معناه  الباعتبارِ )فإن ذلك النسخ يكون  (األخبارِ )
وقوهل  {والوادلات يرضعن أوالدهن} :الموجود يف لفظه كقوهل تعاىل (اإلْخبارِ )

ور جيوز نسخه باعتبار فقد قال اجلمه {والمطلقات يرتبصن بأنفسهن} :تعاىل
 .معناه فإن معناه اإلنشاء أي ليضعن ويلرتبصن

عن المنسوخ عند أكرث العلماء كنسخ تقديم  (والنسخ جاز خايلًا عن بََدلِ )
َخَف ) ـبدل(أو بـ) الصدقة أمام المناجاة ونسخ حتريم ادخار حلوم األضايح

َ
أ

من الكفار إىل كنسخ وجوب مصابرة العرشين من المسلمني بمائتني  (منه
 أو ببدل مساٍو هل  .وجوب مصابرة الضعف فقط
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منه كنسخ  (أثَْقلِ ) ـبدلٍ (أو بـ)كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة 
بإجياب القتال وهو أثقل  {ودع أذاهم} :وجوب الكف عن الكفار يف قوهل تعاىل

 .أي أكرث مشقة

 

 فصل في أحوال النسخ

 اع  ةٍ م  و  ل  تِ ٍم و  ك  ُخ حُ س  ن  و  
 

 اع  ق  ًضا و  ي  ادُ أ  ر  فِ ااِلن  و   از  ج    (178)
 

 آنِ ر  قُ ال  بِ  نُ آر  قُ لا خُ س  ن  يُ و  
 

 انِ ق  ر  فُ ال  بِ ا و  ه  ةٌ بِ نَّ سُ و    (179)
 

ح  اتُ و  ا ت  ذ  ا إِ ه  بِ  و  ه  و   ض   ٌر و 
 

 ح  ص  األ   و  ه  و   هِ حِ ر  ي ش  ا فِ ذ  بِ  ال  ق    (180)
 

 ل  ط  ب   هِ بِ  و  أ   اعِ م  ج  لِ ُخ لِ س  النَّ و  
 

 د ل   خِ اسِ ى النَّ ل  اع  ع  م  اِلج  ا نَّ كِ ل    (181)
 

د   هِ بِ  و  أ   اِس ي  قِ ل  لِ  خُ س  النَّ و    يُر 
 

 د  ر  ص ِ و  النَّ  مِ د  ع  ع  م   هُ نَّ أِل    (182)
 

 اع  بِ ٍل ت  ص  ِم أ  ك  خِ حُ س  ن   د  ن  عِ و  
 

ع   هِ ي  ل  ا ع  ل  م  ص  اال   ك  لِ ذ    (183)  افُر ِ
 

 ٍف ي ِصح  الِ خ  وٍم مُ هُ ف  ُم م  ك  حُ و  
 

 تَِّضح   ي  ال   هِ بِ  خُ س  النَّ يُن س ُخ و    (184)
 

 وطِ رُ شُ  ن  ادُ مِ ز  ا يُ م   س  ي  ل  و  
 

 وطِ رُ ش  ةُ الم  اد  ي   زِ ال  ًخا و  س  ن    (185)
 

أي وتالوة اللكمات نفسها  (وتالوةٍ )دلت عليه لكمات القرآن  (ونسخ  حكمٍ )
 :بال خالف ومثاهل ما رواه مسلم عن اعئشة أنها قالت (جازَ )أي مجيعا  (معا)
عرش رضعات معلومات حيرمن ثم نسخن خبمس  :لقرآناكن فيما أنزل من ا"

قال  "معلومات فتويف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن
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معناه أن النسخ خبمس رضعات تأخر إنزاهل جدا حيت إنه صىل اهلل " :انلووي
عليه وسلم تويف وبعض انلاس يقرأ سمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم 

لغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأمجعوا يب
 ".ىلع أن هذا ال يتىل

أي نسخ اتلالوة دون احلكم أو احلكم دون اتلالوة  (ااِلنفراد  )كذلك  (و)
ذلك واأللف لإلطالق وخالف يف هاتني الصورتني  (وقعا)جاز وقد  (أيًضا)

 .المعَتلة
 :حكمه ما ورد عن عمر بن اخلطاب أنه قالومثال ما نسخت تالوته دون 

 .إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل ال جند حدين يف كتاب اهلل"
فقد رجم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ورمجنا واذلي نفىس بيده لوال أن يقول 

الشيخ والشيخة  -زاد عمر بن اخلطاب يف كتاب اهلل تعاىل لكتبتها  :انلاس
رواه مالك يف الموطإ ورواه أمحد والرتمذي  "فإنا قد قرأناها -ا أْلتة فارمجوهم

خمترصا بدون ذكر لفظ اآلية وقال حديث حسن صحيح ويف الصحيحني قول 
فاكن مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم " :عمر أيًضا

انلاس زمان أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ورمجنا بعده فأخيش إن طال ب
 ".ما جند الرجم يف كتاب اهلل فيضلوا برتك فريضة أنزلها اهلل :يقول قائل

ومثال ما نسخ حكمه دون تالوته آية المناجاة والصدقة بني يديها ويه قوهل 
يا أيها اذلين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة }تعاىل 

 {.إن اهلل غفور رحيمذلك خي لكم وأطهر فإن لم جتدوا ف
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ومثال ذلك نسخ االعتداد باحلول يف الوفاة يف قوهل  (وي نسخ  القرآن بالقرآن)
واذلين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ألزواجهم متااع إىل احلول } :تعاىل

واذلين يتوفون منكم } :باالعتداد أربعة أشهر وعرش يف قوهل تعاىل {غي إخراج
 {.بأنفسهن أربعة أشهر وعرشا ويذرون أزواجا يرتبصن

أي بسنة مثلها ومثال ذلك  (بها)للنيب عليه الصالة والسالم  (سنةر )ينسخ   (و)
 اهلل صىل اهلل رسول قال :مثلها ما يف صحيح مسلم عن بريدة بن احلصيب قال

 األضايح حلوم عن ونهيتكم فزوروها القبور زيارة عن نهيتكم» :وسلم عليه
 يف فارشبوا سقاء يف إال انلبيذ عن ونهيتكم لكم بدا ما فأمسكوا ثالث فوق

  .«مسكرا ترشبوا وال لكها األسقية
والفرقان اسم من أسماء  (بالفرقان)ينسخ سنةر للنيب عليه الصالة والسالم  (و)

القرآن الكريم ومثال ذلك نسخ اتلوجه إىل بيت المقدس وهو ثابت بالسنة بقوهل 
  {.احلرامفول وجهك شطر المسجد } :تعاىل

أي إذا  (إذا تواترر وََضح)أي بالسنة وذلك  (بها)أي القران ينسخ أيًضا  (وهو)
القول  (ـذا)ـهـ(بـ)المرداوي وتبعه ابن انلجار  (قال)اكنت السنة متواترة وإنما 

اتلحبي وكذا يف رشح خمترصه خبالف المنت حيث قدم عدم اجلواز  (يف رشحه)
ىلع ترتيب األدلة فقال معلال تساوي القرآن لكنه اعد يف الرشح عند الكمه 
 :ثم قال "ألنهما قاطعان من جهة المنت" :والسنة المتواترة يف اتلقديم بقوهل

 ".(وهو األصح)ولهذا جاز نسخ لك منهما باآلخر "
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أي ال يصح وقوعه  (بطل)أي باإلمجاع أيضا  (به)النسخ   (والنسخ  لإلمجاع أو)
ة انليب صىل اهلل عليه وسلم وإنما يكون بعد ألن اإلمجاع ال يكون يف حيا

وفاته عليه الصالة والسالم وحينئٍذ ال يمكن نسخه ألن الويح قد انقطع  وال 
يمكن النسخ به ألن اإلمجاع معصوم من خمالفة ديلل رشيع ال معارض هل وال 

إذا وجدناه خمالفا دليلل رشيع فهذا يعىن أنه  (لكن  ااِلمجاعَ )مزيل عن دالتله 
فوجود  .فيكون اإلمجاع قد تضمن ناسخا ال أنه هو انلاسخ (ىلع انلاسخ َدل  )

اإلمجاع ىلع خالف ادليلل يقتيض أن ذلك ادليلل إما غي صحيح إن أمكن 
 .ألن إمجاعهم حق أو نسخ بناسخ ذلك أو أنه مؤول

ي َرد  )أي النسخ بالقياس  (به)النسخ  (أو)أي نسخ القياس  (والنسخ للقياس)
فال يصح نسخ القياس نفسه ألن  (مْع عدم انلص ِ ورد)أعىن القياس  (ألنه

النسخ إنما يكون بنص والقياس إنما يكون عند عدم انلص وألن القياس إنما 
 .يكون مبنيا ىلع أصل فال يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله

ستعمل مع عدم انلص فال ينسخ وكذلك ال جيوز النسخ به ألن القياس إنما ي
  .نه ديلل حمتمل والنسخ إنما يكون بغي حمتملوأل انلص

أي تبع  (ذلك األصَل ما عليه ف ر اِعتَبِعا )مقيٍس عليه  (وعند نسِخ حكِم أصلٍ )
ألن نسخ األصل يدل ىلع عدم اعتبار  .نسخ ذلك األصل نسخ ما قيس عليه

 .العلة فال يكون ثمة فرعر إذن وإال وجد المعلول بال علة
للمنطوق حالة كون ذلك  (خمالٍف )و المسكوت عنه وه (وحكم  مفهومٍ )

سواء نسخ أصله وهو المنطوق أم ال قاهل كثي  (ي نَْسخ  )أي يثبت  (يَِصح  )المفهوم 
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من العلماء أما مع نسخ األصل فظاهر ألن مفهوم المخالفة إنما دل ىلع ضد 
ما  حكم المنطوق باعتبار القيد المذكور فيه فإذا بطل تأثي ذلك القيد بطل

إن قول  :ينبىن عليه وأما بدون نسخ األصل فقد قالت الصحابة ريض اهلل عنهم
 :الماء من الماء منسوخ بقوهل صىل اهلل عليه وسلم :انليب صىل اهلل عليه وسلم

وهو وجوب الغسل  .مع أن األصل باق "إذا اتلىق اخلتانان فقد وجب الغسل
 .باإلنزال

صحته فال نسخ بالمفهوم قطع  (ـال يَتِضح)ـأي بالمفهوم ف (النسخ  به)أما  (و)
  .به يف مجع اجلوامع ورصح به السمعاين وذلك لضعفه عن مقاومة انلص

وذلك كزيادة اشرتاط  (نسًخا)ىلع ما ورد به انلص  (وليس ما يزاد  من رشوطِ )
انلية يف الوضوء فإنها زيادة ثبتت بالسنة يف حديث إنما األعمال بانليات بناء ىلع 

زيادة  )تعترب  (وال)ا ليست مستفادة من آية الوضوء ادلالة ىلع أفعاهل أنه
نسًخا سواء اكنت الزيادة يف المرشوط من جنسه كزيادة ركعة يف  (المرشوطِ 

الصبح أو عرشين سوطا يف حد القذف أم من غي جنسه كزيادة اتلغريب ىلع 
النسخ رفع اجلدل يف زين اْلكر فليس يشء من ذلك نسخا عندنا وذلك ألن 

 احلكم اثلابت باخلطاب واحلكم هاهنا باق لم يرتفع وإنما زيد عليه يشء آخر
 .فثبت أن الزيادة ليست نسخا والزيادة عليه ال تقتيض رفعه
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 باب القياس

دُّ القِ   ىل  عِ إِ ر  ف  ل  دُّ لِ اِس الرَّ ي  ح 
 

 ل  ا خ  م   ن  ي  ُع ب  م  ج  ا ي  ٍل بِم  ص  أ    (186)
 

 اٌع بُنِي  ر  ف  ٌل و  ص  انُهُ أ  ك  ر  أ  
 

 اُعنِي   ُمهُ اللذ  ُحك  ةٌ و  لَّ عِ و    (187)
 

 اٍم ُشب ِه  ك  لُّ حُ ح  م   ي  أ   لُ ص  األ  ف  
 

اح  عُ م  ر  ا الف  م  ك   هِ بِ   (188) ب ه   لٌّ أ ش 
 

ص   عُ ر  ف  و   لُ لَّ ِل عِ اال  صَّ  ةٌ تُؤ 
 

 لَّلُ ع  المُ  و  ُم هُ ك  الحُ عِ و  ر  ف  ل  لِ   (189)
 

الردُّ للفرِع إىل ) :اصطالح األصويلني اتلقدير والمساواة ويف :لغة (َحدُّ القياِس )
من األصل والفرع  (بِما جيمع  بني ما خال)والمراد بالرد اإلحلاق والتسوية  (أصلٍ 

 .أي بعله جامعة بينهما
الركن  (و)يلحق به الفرع أو يبىن عليه  (أصلر ) :الركن األول أربعة أراكن (أراكن ه  )

جامعة بني  (علةر ) :الركن اثلالث (و) .به ىلع األصل أو أحلق (فرعر ب نِيا) :اثلاين
ه  ) :الركن الرابع (و)األصل والفرع  كم  نِيا)أي حكم القياس  (ح  به  (الذل ع 
  .واستفيد منه

ب ِها)والمراد به  (األصل)ـاألول وهو (فـ) اكخلمر  (به)الفرع  (أي حملُّ حكٍم ش 
 الربا حديث يف لربواك «حرمت قد اخلمر إن أال» :يف قوهل عليه الصالة والسالم

ْشَبَها :الفرع  )اثلاين وهو  (كما)
َ
انلبيذ  :األصل اكنلبيذ واألرز يف قولهم (حملٌّ أ

  .مسكر فيحرم اكخلمر واألرز مكيل فيحرم فيه اتلفاضل اكلرب
أي تكون أصال للفرع  (للفرعِ علةر ت َؤَصل  )وهو  (فرع ااَلصلِ ) :اثلالث (و)

نت فراع لألصل ألنها مستنبطة من حكمه فإن كما اكنت فراع لألصل وإنما اك
الشارع لما حرم اخلمر استنبطنا منه أن علة حتريمها اإلساكر المفسد للعقول إذ 
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ال مناسب للتحريم فيها سواه وكذلك إنما اكنت أصال للفرع ألنها إذا حتققت 
فيه ترتب عليها إثبات حكم األصل اكإلساكر لما حتقق يف انلبيذ ترتب عليه 

 .بات اتلحريم فاحلكم يف الفرع مبىن عليها والمبىن فرع ىلع المبىن عليهإث
أي ما اقتضته العلة من حتريم  (ـهو المعلَل  )فـ (احلكم  )أما الرابع وهو  (و)

 .وحتليل وصحة وفساد وما أشبه ذلك

 

 فصل في األصل

 ىا يُر  ي  عِ ر  ش   لِ ص  األ   مِ ك  حُ  طُ ر  ش  و  
 

 ىر  ج   د  ق   هِ ي  ل  ُخ ع  س  ى النَّ ر   يُ ال  و    (190)
 

لُ ر  ف  لِ  يلُهُ لِ  د  ال  و   م   عٍ ي ش 
 

ِق القِ  ن  ع   س  ي  ل  و    (191)  اِس ي ع ِدلُ ي  ُطر 
 

 اهُ ن  ع  ا م  ن  لِ ه  ج   لِ ج  ا أِل  ذ  و  
 

 اهُ و  ا سِ ن  د  ن  ير  عِ ظِ  ن  ال   و  أ    (192)
 

َّف ق   هِ ي  ل  ع  ًعا و  ر  ف   س  ي  ل  و    يُت
 

 ق  ر  ت  ُر اف  ي  ِو الغ  ل  وِم و  صُ الخُ  ن  ي  ب    (193)
 

 ِدل  ت  س  ي   ص ٍ ن  بِ و   اق  ف   ات ِ ال   و  أ  
 

 ا قُبِل  د  ذ  ع  ة  ب  لَّ ت  العِ ب  ث  أ  و    (194)
 

د   م  ا ل  ذ  ِل إِ ص  ي األ  ُم فِ ك  الحُ و    يُع ت م 
 

ت ِدل ٍ ف    (195)  د  س  ف   د  اُس ق  ي  القِ ِلُمس 
 

 :سبعة رشوط (ورشط  حكم األصل)
كن رشعيا لاكن أي أن يكون رشعيا إذ لو لم ي (رشعيا ي رى)كونه  :أألول -1

احلكم المتعدي إىل الفرع غي رشيع فال يكون الغرض من القياس الرشيع 
 فلو اكن حكم األصل عقليا أو لغويا لما أفاد حكما رشعيا وال عقليا .حاصال
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ألن اللغة ال تثبت قياسا ىلع المذهب الصحيح وكذلك احلقائق  وال لغويا
 .العقلية
فأوجب احلد كما أوجب اإلساكر أو كما  هذا رشاب مشتد :كما لو قال :مثاهل

وجب تسميته سمرا فإن إجيابه اإلساكر أمر معقول وتسميته سمرا أمر لغوي 
 .وإجياب احلد أمر رشيع فال يصح قياسه عليه

ألن المنسوخ لم يبق هل وجود  (ال يرى النسخ  عليه قد جرى)أن  :اثلاين (و) -2
  هيف الرشع فيلحق به األحاكم بقياس وال غي

 ـحكم(لـ)أي ديلل حكم األصل  (ديلل ه)يكون  (ال)أن  :اثلالث (و) -3
إذ لو اكن ديلل حكم األصل شامال حلكم الفرع لما اكن  (فرٍع يَْشَمل  )

أحدهما بعينه أصال واآلخر فراع أويل من العكس ولاكن القياس ضائعا وتطويال 
 .بال طائل

ْرِق القياِس )كونه  :الرابع (و)-4 تلعذر اتلعدية  (َيْعِدل  )المعتربة فيه  (ليس عن ط 
ومن هذا الرضب ما  (ألجل جهلنا معناه  )إما  نيىلع رضب (ـذا)هـ (و)حينئٍذ 

استثىن من قاعدة اعمة اكلعمل بشهادة خزيمة وحده فيما ال تقبل فيه شهادة 
الواحد ومنه ما لم يستث كعدد الركعات وتقدير نصاب الزاكة ومقادير احلدود 

كرخص السفر  (ال نظَي عندنا سواه  )لم جنهل معناه ولكنه  (أو) .اتوالكفار
  .والقسامة

 يقيس الرجل بالرأي :قيل ألمحد (ليس فراعً )كونه أي حكم األصل  (و) -5
 .هو أن يسمع احلديث فيقيس عليه .ال :فقال



91 
 

َتَفْق )كونه مما  :السادس (و) -6 أي المختلَفنِي فإن اكن  (بني اخلصومِ عليه ي 
أحدهما يمنعه فال يستدل عليه بالقياس فيه ئلال حيتاج القياس عند المنع إىل 
إثباته فيكون انتقاال من مسألة إىل أخرى فيجوز القياس إذا اتفق اخلصوم ىلع 

عنهم فلم يتفق معهم فيه  (افرتق)أي غي اخلصوم  (ولوِ الغي  )حكم األصل 
األمة معهم أو اختلفت وهو  وذلك حلصول المقصود باتفاق اخلصوم سواء اتفقت

بني اخلصوم  (اتفاق)يكون هناك  (ال)أن  (أو) .الصحيح اذلي عليه اجلمهور
المستدل وبه أثبت  (يستِدل)ىلع حكمه  (بنٍص )لكن  (و)ىلع حكم األصل 

بطريق من طرقها من إمجاع أو نص أو حنو  (وأثبَت العلَة بعَد ذا)حكم األصل 
  .األصح ونهض ديلله ىلع خصمه منه استدالهل يف (ق بِل)ذلك 

مما يقول به  (يف األصلِ )المحكوم به  (احلكم  )أن يكون  :السابع (و) -7
ْعَتَمد)المستدل تلكون العلة معتربة ىلع أصله فـ حكم األصل  (ـإذا لم ي 

( ٍ ْسَتِدل  وذلك لكونه  (قد فسد)حينئٍذ  (فالقياس  )حبيث اكن ال يرى صحته  (لِم 
يف األصل واالعرتاف ببطالن إحدى مقدمات ديلله اعرتف ضمنا خبطئه 

اعرتاف ببطالن ديلله وال يسمع من المديع ما هو معرتف ببطالنه وال يمكن 
 .من دعواه
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 فصل في العلة

 ىل  ع  ع  ارِ ا الشَّ ه  ةٌ ل  م  ل  ع   ي  ه  و  
 

ع ل  لِ ِمِه د  ك  اِن حُ د  ُوج    (196)  يًل ج 
 

 اح  الِ ص  ا الم  بُه  ل  ج   ادُ ز  يُ  ن  كِ ل  
 

 اح  ائِ ب  د  الق  اسِ ف  ا الم  عُه  ف  د  و    (197)
 

 ت ن ب طُ رةً تُس  اِص ق   ىتُر   ت  س  ي  ل  
 

 طُ ر  ت   يُش  ال   اك  ُي ذ  ف  ن   هُ ن  ع  و    (198)
 

 لِ ل  ع  ا الِ دُ ذ  و  ع   وزُ جُ  ي  ال  و  
 

 الِ ط  ب  الِ ِل بِ ص  األ   اك  ذ   مِ ك  حُ لِ   (199)
 

 اعِ ب  ف  ات ِ الِ خ  نُهُ مُ و  ك   و  أ  
 

 اعِ م  ج  إِ  يٍث او  دِ ح   اٍب او  ت  كِ   (200)
 

 نِ ي  ت  لَّ عِ يٌل بِ لِ ع  ت   از  ج  و  
 

 نِ ي  م  ك  ٍة حُ لَّ عِ ا بِ ذ  ك  ه  و    (201)
 

بتسكني العني إلداغمها يف العني  (عالمةر لها الشارعْ )أي العلة أمارةر و (ويه)
يستدل  (ديلاًل َجَعال)حينئٍذ  (و جداِن حكِمهِ  ىلع) من باب اإلداغم الكبياتلايلة 

يف حدها عند  (لكن يزاد) .م إذا لم يكن اعرفا بهبها المجتهد ىلع احلك
ها المفاسَد القباحئا جلب ها المصاحلا)بعضهم  أي أنها ليست من جنس  (ودفع 

األمارة الساذجة لكن ىلع معىن أنها تبعث الملكف ىلع االمتثال ال أنها باعثة 
اْلاعث ىلع احلكم  :ويف ذلك بيان قول الفقهاء .للرشع ىلع ذلك احلكم

  .ا هو كذا وأنهم ال يريدون بعث الشارع بل بعث الملكف ىلع االمتثالبكذ
حفظ انلفس باعث ىلع تعايط فعل القصاص اذلي هو من فعل  :مثال ذلك

 .فال علة هل وال باعث عليه :الملكف أما حكم الرشع
أي ال يصح أن تكون العلة قارصة  (ترى قارصةً تستنبط)العلة  (ليست)

تكون متعدية أو قارصة منصوصا أو جممعا عليها  مستنبطة بل يشرتط أن



93 
 

ال )أي نىف صحة كونها قارصة مستنبطة  (نىف  ذاك)أي وعن اإلمام أمحد  (وعنه)
فيعمل جبميع أنواع العلة المتقدم ذكرها بما فيها القارصة المستنبطة  (ي شرتط  

 .ىلع هذه الرواية
  :لخص القول يف ذلك أن العلة قسمانوم
علة متعدية ويه ما يوجد يف غي المحل المنصوص عليه  :لالقسم األو -1

ومثالها اإلساكر فإنه يوجد يف حمل انلص وهو اخلمر ويوجد يف غيه اكنلبيذ وأي 
 .وهذه العلة متفق ىلع االحتجاج بها .مسكر

علة قارصة ويه اليت ال توجد إال يف المحل المنصوص عليه فال  :القسم اثلاين -2
فإنها علة  اكلقول بأن اثلمنية علة تلحريم الربا يف انلقدين تتجاوزه إىل غيه

 .خمتصة بهما وقارصة عليهما
مستنبطة  :منصوص أو جممع عليها وانلوع اثلاين :انلوع األول :وهذه العلة نواعن

  .واألويل متفق ىلع االحتجاج بها واثلانية خمتلف فيها والمذهب عدم صحتها
اذلي استنبطت منه  (حلكم ذاك األصلِ )أي العلة  (وال جيوز عود  ذا اإلعاللِ )
إذ لو أبطل  والفرع ال يبطل أصله ألن العلة فرع عن األصل وذلك (باإلبطالِ )

يف سمس من اإلبل  :-عليه السالم  -كما لو قال قائل يف قوهل  .أصله ألبطل نفسه
ذلك ألن المعقول من هذا إجياب مايلة الشاة إلغناء الفقراء فتجزئ قيمتها و :شاة

علة المايلة المستنبطة من انلص المذكور مفضية إىل عدم وجوب الشاة باتلخيي 
 .بينها وبني قيمتها فتكون قد اعدت ىلع أصلها باإلبطال فتبطل العلة نفسها
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 (كتاٍب او)نٍص من  (خمالَف اتباعِ )أي اإلعالل  (كون ه  )ال جيوز أيًضا  (و)
ألن القياس ال يقاوم نص الكتاب  (اعِ إمج)خمالف  (حديٍث او)خمالف نٍص من 

 .أو احلديث أو اإلمجاع بل يكون باطال إذا خالفها
أو علل كتعليل نقض الوضوء باْلول وزوال عقل ومس  (وجاز تعليلر بعلتنيِ )

ألن العلة أمارة كما تقدم  (حكمنيِ )واحدة تعليل   (بعلةٍ )جاز  (وهكذا) .فرج
ومن األمثلة  واحدة ىلع حكمني خمتلفنيوال يمتنع عقال وال رشاع نصب أمراة 

ومن  .لصاحبهفإنها علة يف القطع ويف غرامة المال المرسوق  ىلع ذلك الرسقة
فإنه علة لمنع الصالة والطواف وقراءة القرآن ومس  األمثلة أيًضا احليض
  .المصحف وغي ذلك

 

 فصل في الفرع

 ة  لَّ ت تِمَّ العِ  ن  عٍ أ  ر  ف   طُ ر  ش  و  
 

 ل ه  ص  أ   اك  ذ  بِ  اق  ف   و  ل  و   يهِ فِ   (202)
 

 ىل  ع  أ  ةً و  يَّ عِ ط  ن  ق  كُ ت   ن  إِ ف  
 

 ىل  و  اُس األ  ي  ي  قِ عِ ط  الق   هُ نَّ إِ ف    (203)
 

 ي  اوِ س  تُ  ةً يَّ عِ ط  ق   ن  كُ ت   ن  إِ و  
 

 ي  اوِ س  المُ بِ  اس  ي  ا القِ ف س م ِ ذ    (204)
 

 ي  نِ ت  ع  المُ ةً ف  يَّ ن ِ ظ   ن  كُ ت   ن  إِ و  
 

 نِ د و  األ   اس  ي  قِ  يهِ م ِ س  يُ  هِ بِ   (205)
 

حيت لو اكنت العلة ذات أجزاء فال بد من  (ورشط فرٍع أن تَتَِم العلْة فيه)
أي يف وجود العلة بتمامها فيه  (بذاك)الفرع  (ولو فاق)اجتماع اللك يف الفرع 

وهذه العبارة أحسن من " :قال يف اتلحرير .فيدخل يف ذلك قياس األويل (أصلَهْ )
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ألن لفظ  (ساوي الفرع يف العلة علة األصلأن ي) :عبارة ابن احلاجب ومن تبعه
المساواة قد ي فِهم منع الزيادة فيخرج قياس األويل خبالف هذه العبارة فإن 

 ".الزيادة ال تنافيه ويه شاملة لقياس األويل والمساوي واألدون
منه يف األصل  (أىلع)حتققها يف الفرع  (و)يف الفرع  (قطعيةً )العلة  (فإن تكنْ )
كقياس منع  (قياس  األويل)أولها هذا وهو  :وهو نواعن (القطيعْ )اس القي (فإنه)

لهما جبامع اإليذاء فيهما بل اإليذاء يف الرضب  (أف)رضب الوادلين ىلع منع قول 
 (.أف)أكرث حتققا منه يف قول 

يف  (تساوي)يف الفرع أيًضا ولكنها ليست بأويل بل  (قطعيةً )العلة  (وإن تكن)
 وهذا انلوع اثلاين من نويع القياس القطيع -ودها يف األصل وجودها يف الفرع وج

اكنلبيذ يقاس ىلع اخلمر جبامع  (المساوي) ـالقياس(ـذا القياَس بـ)هـ (فَسم ِ ) -
 .اإلساكر

أي بهذا القياس  (المعتىن به)و ـالقياس ظىن(ظنيًة فـ)العلة  (وإن تكن)
أنه ال يباع إال يدا بيد وحنو  كقياس اتلفاح ىلع الرب يف (يسميه قياَس األْدَونِ )

وإنما سيم  ذلك جبامع الطعم فالمعىن المعترب وهو الطعم موجود يف الفرع بتمامه
ألنه ليس ملحقا باألصل إال ىلع تقدير أن العلة فيه الطعم فإن  قياس أدون

اكنت فيه تركب من الطعم مع اتلقدير بالكيل أو اكنت العلة القوت أو غي ذلك 
وظهر بذلك أنه ليس المراد باألدون أال يوجد فيه المعىن  .فاحلم يلحق باتل

 .بتمامه بل أن تكون العلة يف األصل ظنية
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 فصل في مسالك العلة

دِ  ي  أ   ةِ لَّ العِ  كُ الِ س  م    لَّة  اال 
 

 ة  لَّ العِ  ف  ُهوَّ ص  الو   اك  ذ   نَّ أ  بِ   (206)
 

 ااء  ُث ج  ي  صُّ ح  النَّ  مَّ اُع ثُ م  ااِلج  
 

 اء  يم  إِ  ًرا او  اهِ ظ   يًحا او  رِ ص    (207)
 

 لِ ج  أ   ِمن   هِ لِ و  ق  يُحهُ ك  رِ ص  
 

 لِ ص  اِت و  ذ   اءِ الف  بِ  و  إن  أ   و  أ    (208)
 

ح   يهِ فِ  يلُ لِ ع  التَّ  :رُ اهِ الظَّ و    اُرج ِ
 

 اح  ض  اتَّ  ثُ ي  ح   اءِ الب  ك   و  أ   كاللمِ   (209)
 

تَّب   ن  أ   اءِ يم  ِمن  الِ  مَّ ثُ   ايُر 
 

 اب  حِ اٍء ص  ف  بِ  فٍ ص  ى و  ل  ع   مٌ ك  حُ   (210)
 

تَّب  الحُ  ن  أ   هُ ن  مِ و    ىل  ُم ع  ك  يُر 
 

 ل  ت   د  اِء ق  ز  الج   ةِ يغ  ِص ٍف بِ ص  و    (211)
 

َو  العل ةْ )الطرق أو  (مسالك  العلةِ أي) ويه عدة  (ااَلدلَْة بأن  ذاك الوصَف ه 
 :مسالك

وإنما قدم لقوته وألن  .سواء اكن قطعيا أو ظنيا (ااِلمجاع  ) :المسلك األول -1
  .ه كثية وبعضهم يقدم انلص لكونه أصل اإلمجاعانلص تفاصيل

 .أن جتمع األمة ىلع أن هذا احلكم علته كذا :والمراد بثبوت العلة باإلمجاع
ىلع أن  "ال يقيض القايض وهو غضبان"كإمجاعهم يف قوهل صىل اهلل عليه وسلم 

علته شغل القلب وكإمجاعهم ىلع تعليل تقديم األخ من األبوين يف اإلرث ىلع 
األخ لألب بامَتاج النسبني أي وجودهما فيه فيقاس عليه تقديمه يف والية 

 .انلاكح وصالة اجلنازة وحتمل العقل وحنو ذلك
من كتاب اهلل تعاىل أو من سنة رسوهل صىل اهلل  (انلصُّ ) :المسلك اثلاين (ثم)-2

وهو ما وضع إلفادة  (رصيًحا)بألف اإلطالق انلصُّ  (حيث  جاءا)عليه وسلم 
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وسيأيت معناه  (ظاهًرا)حيث جاء انلصُّ  (او)تلعليل حبيث ال حيتمل غي العلة ا
وتنبيها وهو اقرتان الوصف حبكم لو لم يكن  (إيماءا)حيث جاء انلص  (او)

للتعليل لاكن ذلك االقرتان بعيدا من فصاحة الكم الشارع  -أو نظيه  -الوصف 
 .وحشوا ال فائدة فيه

ه  كقوهل ِمن أجلِ ) من أجل ذلك كتبنا ىلع بىن } :كذا حنو قوهل تعاىل (رصيح 
 "إنما جعل االستئذان من أجل اْلرص" :وقوهل صىل اهلل عليه وسلم {إرسائيل

  .متفق عليه
المكسورة الهمزة المشددة انلون حنو قوهل صىل اهلل عليه وسلم  (إن  )كقوهل  (أو)

إنها من "يف الهرة وقوهل صىل اهلل عليه وسلم  "إنها رجس" :لما ألىق الروثة
 ".الطوافني عليكم والطوافات

 (ذاَت وصلِ )بعدها  (بالفاء)المشددة المكسورة حالة كونها  "إن"كقوهل  (أو)
أي ملحقة بها ويه حينئٍذ آكد حنو قوهل صىل اهلل عليه وسلم يف المحرم اذلي 

 .متفق عليه "وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" :وقصته راحلته
حا)فهو اذلي حيتمل غي اتلعليل ولكْن  (الظاهر)أما  (و) ىلع  (اتلعليل  فيه ر ج ِ

كتاب أنزنلاه إيلك تلخرج انلاس من } :ظاهرة حنو قوهل تعاىل (اكلالم)عدمه 
عتل بعد ذلك زنيم أن اكن ذا مال } :ومقدرة حنو قوهل تعاىل {الظلمات إىل انلور

  .اد من الالم المقدرة ال من أنفاتلعليل مستف .ألن اكن :أي {وبنني
فبما رمحة } :معىن اتلعليل فيها حنو قوهل تعاىل (حيث اتضحا)وذلك  (أو اكْلاء)

 {جزاء بما اكنوا يكسبون} :أي بسبب الرمحة وقوهل تعاىل {من اهلل نلت لهم
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فقد كرث استعمالها يف  -وإن اكن أصل معناها اإللصاق ولها معان غيه  -فَه 
 .اتلعليل

فإن الفاء للتعقيب  (م ِمَن اإليماء أن ي َرتَبا حكمر ىلع وصٍف بفاء صحباث)
فإن الفاء  {والسارق والسارقة فاقطعوا} :ظاهرا ويلزم منه السببية حنو قوهل تعاىل

يف اآلية داخلة ىلع احلكم وهو وجوب القطع المرتتب ىلع الوصف وهو الرسقة 
 .فاكن ذلك تعليال بطريق اإليماء

وال " :و قوهل عليه الصالة والسالم يف المحرم اذلي وقصته راحلتهوكذلك حن
فإن الفاء يف هذا احلديث  .كما تقدم "ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

داخلة ىلع العلة ويه بعثه ملبيا واحلكم وهو انلَه عن ختمي الرأس مرتتب 
 .عليها وإن اكن ذكره متقدما

فإن ذلك  (َرتََب احلكم  ىلع وصٍف بصيغة اجلزاءِ قد تالأن ي  )أي اإليماء  (ومنه)
 .تلقواه :أي {.ومن يتق اهلل جيعل هل خمرجا} :يدل ىلع اتلعليل به كقوهل تعاىل
من اختذ لكبا إال لكب ماشية أو صيد نقص " :وقول انليب صىل اهلل عليه وسلم

معىن للسبب فإن اجلزاء يتعقب رشطه ويالزمه وال  "من أجره لك يوم قياطان
 .إال ما يستعقب احلكم ويوجد بوجوده

 

 ك  لِ ذ   د  ع  يُم ب  سِ ق  التَّ السَّب ُر و  و  
 

 ك  الِ س  الم   ثُ الِ ث   و  ه  يُع دُّ و    (212)
 

ُر اال   ص   ط لُ يُب   دُ ع  ب  و  اُف ص  و  تُح 
 

 يُع لَّلُ  هِ ٍف بِ ص  ى و  و  لٌّ سِ كُ   (213)
 

 م  ل   ول  قُ ي   ن  أ   يهِ فِ ك  ي   رٌ اِص ح  و  
 

 م  د  ُل الع  ص  ِو األ  ا أ  ذ  ه  ى و  د  سِ جِ أ    (214)
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 ار  ٍف آخ  ص  و  بِ  مُ ص  ى الخ  ت  أ   ن  إِ و  
 

 ا ر  ابِ السَّ  اك  ُم ذ  ز  ل  الُهُ ي  ط  ب  إِ   (215)
 

َعدُّ وهو ثالث )أي بعد اإلمجاع وانلص  (والَسرْب  واتلقسيم  بعد ذلكْ ) -3 ي 
ْلدء أي الطرق ادلالة ىلع العلية كما تقدم ويف هذا المسلك يكون ا (المسالكْ 

اليت يتوهم صالحيتها للتعليل يف األصل  (ـت ْحرَص  ااَلوصاف  )باتلقسيم فـ
أي وبعد حرصها ختترب  (وبعد  )المقيس عليه بتعدادها وهذا هو المراد باتلقسيم 

سوى وصٍف )مما ال يصلح للعلية  (ـي بَطل  لكٌّ )لمزي الصالح للتعليل من غيه فـ
َعلَل   ك يتعني ذلك الوصف للتعليل به دون غيه أي يصلح للعلية وبذل (به ي 

 .وهذا هو المراد بالسرب
ـلم )حبثت فـ (أن يقول)يف بيان احلرص إذا منع  (يكفيه)أي المناظر  (وحارص)

أي عدم غي هذا  (األصل  العدم) :أن يقول (أو)الوصف  (أجْد سوى هذا
رشعية لو وألن األوصاف العقلية وال ويقبل قوهل ألنه ثقة أهل للنظر الوصف

 .اكنت لما خفيت ىلع اْلاحث عنها
حبثت عن أوصاف الرب فما  :أن يقول يف قياس اذلرة ىلع الرب يف الربوية :مثاهل

وجدت ما يصلح علة للربوية يف بادئ الرأي إال الطعم أو القوت أو الكيل لكن 
األصل عدم  :أو يقول .الطعم والقوت ال يصلح ذللك عند اتلأمل فيتعني الكيل

  .فإنه بذلك حيصل الظن المقصود .سواها ما
هنا وصف آخر وهو كونه  :كأن يقول (بوصٍف آخرا)المعرتض  (وإن أيت اخلصم)

أي إبطال صالحية الوصف اذلي ذكره المعرتض  (إبطاهل   )خي قوت فحينئٍذ 
 .إذ ال يثبت احلرص اذلي اداعه بدون ذلك (السابرا)احلارص  (يلزم  ذاك)للتعليل 
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 ة  ب  اس  ن  المُ  كِ الِ س  الم   عُ ابِ ر  و  
 

ص   ي  أ    (216)  اس ب ه  ن  مٍ ك  حُ لِ  فٍ ص  و   وذُ  لُ اال 
 

  بُ اسِ ن  المُ  و  ُف هُ ص  الو   ك  لِ ذ  و  
 

 بُ احِ ص  يُ  ةً ح  ل  ص  ُمهُ م  ك  حُ  ن  إِ   (217)
 

 اه  ب  ش  ٌع أ  ر  ُس ف  امِ الخ   كُ ل  س  الم  و  
 

ل  ِحق هُ بِ ل  ِن أ  ي  ل  ص  أ    (218) ب ه  أ و   اى ش 
 

م   د  ق   ةٍ لَّ عِ  اسُ ي  قِ  مَّ ثُ   اقُد ِ
 

 اُعِدم   ن  إِ  هِ تُجَّ بِ اح  و   هِ ي  ل  ع    (219)
 

دُ أ  ٌس ادِ س   انُ ر  و  الدَّ و   ج   ي  يُو 
 

 بِف ق ٍد يُف ق دُ و  ٍف ص  و  ٌم بِ ك  حُ   (220)
 

 (أي األصل)ويقال اإلخالة وختريج المناط  (المناسبةْ )هو  (:ورابع المسالك) -4
اكر بالنسبة للخمر أي مشتملر ىلع وصٍف اكإلس (ذو وصٍف )اكخلمر مثاًل 

أي أن الوصف قد ناسبه  (ناَسَبهْ )اكتلحريم بالنسبة لإلساكر قد  (حلكمٍ )
  .احلكم

أي أن ما يسيم المناسب هو ذلك الوصف اذلي  (وذلك الوصف هو المناسب)
ه مصلحًة ي صاحب)اشتمل عليه األصل وإنما اكن هو المناسب  ْكم  أي إن  (إْن ح 

المسكر حرام أدرك  :إذا قيل :مثاهل .ه مصلحةاكن حكمه المرتتب عليه تصاحب
وإذا  .العقل أن حتريم السكر مفض إىل مصلحة ويه حفظ العقل من االضطراب

القصاص مرشوع أدرك العقل أن مرشوعية القصاص سبب مفض إىل  :قيل
 .مصلحة ويه حفظ انلفوس

 من مسالك العلة إثبات العلة بالشبه وهو أن يكون (والمسلك اخلامس  ) -5
إال أن شبهه بأحدهما أكرث من اآلخر  (أصلنيِ )بألف اإلحلاق  (أشبها)قد  (فرعر )

ْولـ)أي الفرع حينئٍذ  (ـأحلِْقه  )فإذا اكن ذلك فـ
َ
به وهذا هو  (َشَبها) ـاهما(بأ
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العبد فإنه مرتدد بني احلر واْلهيمة وتظهر  :مثال ذلك  .المسيم قياس الشبه
هو إنسان يثاب  :يملك باتلمليك قال :فمن قال .فائدة ذلك يف اتلمليك هل

ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف بأنواع من العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو 
هو حيوان جيوز بيعه ورهنه  :ال يملك قال :ومن قال .نفس ناطقة فأشبه احلر

 .وهبته وإجارته وإرثه وحنوها أشبه ادلابة
ما عليه)مع إماكنه  (ثم قياس علةٍ ) ِ قياس الشبه فال يصار إىل  أي ىلع (قد ق د 

إن )أي بقياس الشبه  (واحت َج به)قياس الشبه إال مع عدم إماكن قياس العلة 
ِدما  .قياس العلة ويف ذلك خالف (ع 

من مسالك العلة وسماه بعض أهل العلم الطرد  (سادسر )مسلك  (وادلوران) -6
صف إما يف حمل واحٍد كو (وصٍف )ـوجودِ (أي يوجد  حكمر بـ)والعكس 

للوصف  (وبفقدٍ )اإلساكر يف العصي فإنه بوجوده فيه يوجد احلكم وهو اتلحريم 
ْفَقد  )كزوال اإلساكر وصيورته خال  احلكم وهو اتلحريم فيصي حالال فدار  (ي 

وإما أن يكون  .احلكم وهو اتلحريم ىلع الوصف وهو اإلساكر وجودا وعدما
ه لما وجد الطعم يف اتلفاح اكن ربويا ادلوران يف حملني اكلطعم مع حتريم الربا فإن

ولما لم يوجد يف احلرير مثال لم يكن ربويا فدار جريان الربا مع الطعم وهذا 
 .إن علة الربا الطعم :إنما جيري ىلع قول من يقول :المثال

لكن ادلوران يف صورة أقوى منه يف صورتني ىلع ما هو مدرك  :قال الطويف
    .رضورة أو نظرا ظاهرا
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 االستدالل باب

 لِ ئِ ال  ةُ الدَّ ام  ق  إِ  دُّهُ ح  و  
 

 لِ ائِ و  ِة األ  ع  ب  ر  األ   ن  مِ  ت  س  ي  ل    (221)
 

 ىل  ى ع  ق  ب  ي   ن  أ   ابُ ح  ص  تِ االس   هُ ن  مِ و  
 

 ل  اقِ ن   هُ ن  يل  ع  لِ  د  ال  و   لٍ ص  أ    (222)
 

 ِحبُ ص  ت  ا ي س  ذ   إِ ال   يلٌ لِ د   و  ه  و  
 

 بُ ه  ذ  الم   و  ه  ِف و  ِخل  ي الاع  فِ م  ااِلج    (223)
 

ٍ ق  بِ ُع ن  ر  ى ش  ا يُر  ذ  لِ   ان  ل  ب  ي 
 

 ان  ًعا ل  ر  ش   هُ ٌخ ل  س  ن   ع  ق  ي   م  ل   ن  إِ   (224)
 

ِ ئِ ز  جُ ال  اُء بِ ر  ق  تِ د لَّ االس  و    ي 
 

ِ ي الكُ ُت فِ بُ ث  ي   هِ نِ و  ك  لِ   (225)  ل ِي 
 

 ايَّ عِ ط  ا ق  ذ   ان  ت مَّ ك   ثُ ي  ح  و  
 

 ايَّ ن ِ ظ  ًصا اقِ ن   ونُ كُ  ي  ال   و  أ    (226)
 

ه  إقامة  ادلالئلِ )ة الطرق المفيدة لألحاكم االستدالل من مجل حالة كونها  (وحدُّ
  .ويه الكتاب والسنة واإلمجاعة والقياس (ليست من األربعةِ األوائلِ )
 (ىلع أصلٍ )المستدل  (أن يبىق)وهو  (االستصحاب  )أي ومن االستدالل  (ومنه)

يلل براءتها ثبت بديلل إما عقىل اكستصحاب حال الرباءة األصلية فإن العقل د
 :األصل براءة المديع عليه من احلق أي :وعدم توجه احلكم إىل الملكف كقونلا

دل العقل ىلع انتفاء ادلين من ذمته ألن العقل ال يثبت ما ال ديلل عليه وإما 
أي عن  (وال ديلَل عنه ناقال)رشيع اكستصحاب حكم العموم واإلمجاع 

دليلل انلاقل عن حكم ادليلل أما إذا ظهر ا .حكم ذلك ادليلل المستصحب
المستصحب فإنه جيب المصي إيله اكْلينة ادلالة ىلع شغل ذمة المديع عليه 

  .بادلين وكتخصيص العموم وحنو ذلك
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ال إذا يَستصِحب  )جيب المصي إيله عند األكرث  (ديلل)أي االستصجاب  (وهو)
 (هو المذهب  ) هذا (و)فإنه حينئٍذ ليس حبجة  (اخلالِف )حمل  (ااِلمجاَع يف

عندنا وهو قول األكرث ألنه ما من أحد يستصحب حالة اإلمجاع يف موضع 
 .اخلالف إال وخلصمه أن يستصحب حالة اإلمجاع يف مقابله

مسألة رؤية المتيمم الماء أثناء الصالة فىف هذه المسألة إذا جاز  :مثال ذلك
ي الصالة تبطل للقائل باْلطالن اتلمسك باإلمجاع ىلع أن رؤية الماء يف غ

تيممه فكذا يف الصالة اكن للقائل بالصحة أن يتمسك باإلمجاع ىلع أن صالة 
 .المتيمم قبل رؤية الماء صحيحة فكذا بعد رؤيته

ِ  (ي رى رشع  )أعىن ديلل االستصحاب  (ـذا)ـأجل هـ(لـ)و
نيب ٍ قبلنا إن لم )لك 

رشع من قبلنا رشع " :ضحقال أبو الوفاء بن عقيل يف الوا (يقع نسخر هل رشاًع نلا
َوِل وميجء النسخ 

 
نلا ما لم يثبت نسخه وذلك استصحابر حلكم الرشائع األ

 .كقيام داللة الرصف عن اتلمسك باألصل
 ـتتبع وجود احلكم يف(بـ)وهو من أنواع االستدالل  (َدَل االستقراء  )قد  (و)
ِ ِ )لك ذ (ىلع ثبوتِ )أي يف مجيع أفراد اليلك أو أغلبها  (اجلزيئ ِ )

 (احلكم يف اليلك 
  .نفسه

أي وحيث اكن االستقراء تاًما بتتبع مجيع أفراد اليلك إال صورة الزناع  (وحيث َتمَ )
فيحكم ىلع لك جزيئ من ذلك اليلك سوى  (قطعيا)االستقراء  (ـذا)هـ (اكن)

 .صورة الزناع بما حكم به ىلع اليلك ثم يستدل بذلك ىلع صورة الزناع
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ال بد وأن تكون مع طهارة فإنا استقرأنا مجيع جزئيات الصالة  لك صالة :مثاهل
فوجدناها منحرصة يف الصلوات المفروضة والصلوات انلوافل ولك منها ال بد وأن 

 .تكون مع الطهارة
 (ناقًصا ظنيا)أي ما سوى االستقراء اتلام القطيع استقراًء  (ما سواه)اكن  (و)

ال يف مجيعها إلثبات احلكم يف اليلك لكونه تتبعا للحكم يف أكرث اجلزئيات 
ويسيم هذا عند الفقهاء بإحلاق الفرد باألعم   .ومن ثم إثباته يف صورة الزناع

 :ألنا استقرأنا الواجبات يصىل ىلع الراحلة فال يكون واجباالوتر  :مثاهل .األغلب
 .القضاء واألداء من الصلوات اخلمس فلم نر شيئا منها يؤدى ىلع الراحلة

 

 ىل  ةٌ ع  جَّ ِب حُ احِ لصَّ لِ  لُ و  لق  او  
 

 ال  اد  ع  لُهُ ت  ث  مِ  ن  كِ ل   اهُ و  سِ   (227)
 

 اِس ي  ى القِ ل  ع   ن  كُ ي   م  ل   ثُ ي  ح  و  
 

 اِس النَّ  رِ ي  خ  ِعِه لِ ف  ر  ك   ان  ك    (228)
 

 ولِ دُ العُ اُن بِ س  ح  تِ ُحدَّ ااِلس  و  
 

ش  ع   مِ ك  الحُ بِ   (229)  يلِ لِ الدَّ اِه بِ ب  ن  اال 
 

  عِ اِض و  ي م  فِ  دُ م  ح  أ   هِ بِ  ال  ق  

هُ للشَّ ك  ن  وا إِ ك  ح   د  ق  و    (230)  ي  عِ افِ ار 
 

 ُعِرف   ام   و  ه  و   حُ ل  ص  تِ االس   اك  ذ  ك  
 

 تُِلف  اخ   يهِ فِ ةً ل  س  ر  ةً مُ ح  ل  ص  م    (231)
 

 احُ ِة الُمب  يع  رِ لذَّ دُّ لِ السَّ و  
 

ن ُع ك    (232)  احُ ل  الُجن  ع   يُف  ال   ي  يُم 
 

حابة يقدم ىلع القياس عند أي ىلع غي الص (والقول للصاحِب حجةر ىلع سواه)
فيكونان كديللني  (تعادال)أي قول صحايب مثله  (لكن مثل ه  )األئمة األربعة 

هذا إذا  .متعارضني فقول الصحايب ال يكون حجة ىلع صحايب مثله باالتفاق
ىلع القياِس )قوهل جاريا  (وحيث لم يكن)اكن قول الصحايب جاريا ىلع القياس 
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عليه الصالة والسالم عند  (خلي انلاِس )القول  (عِهِ كرف)قوهل الموقوف  (اكن
 .اجلمهور فيكون حجة ىلع غيه من الصحابة

َد ااِلستحسان  ) عْن )يف المسألة  (باحلكم بالعدولِ )يف عرف األصويلني  (وح 
 ِ وقد قال به احلنفية  .الرشيع اخلاص بها (بادليلل)لها أي عن نظائرها  (ااَلشباه

يف  (وقد حكوا إنكاَره  للشافيع)وروي عنه إنكاره  (اضعِ قال به أمحد يف مو)و
وإذا اشرتى ما  :مثاهل قول أيب اخلطاب يف مسألة العينة :قال الطويف .األشهر عنه

لم جيز استحسانا وجاز قياسا فاحلكم  :باع بأقل مما باع قبل نقد اثلمن األول
عدل بها عن  اجلواز وهو القياس لكن :يف نظائر هذه المسألة من الربويات
وحاصل هذا يرجع إىل ختصيص ادليلل  .نظائرها بطريق االستحسان فمنعت

 .بديلل أقوى منه يف نظر المجتهد
رِف) - (كذاك االستصالح  ) يف بعض تعبيات أهل األصول بكونه  (وهو ما ع 
 .واللَكم يف ذلك كثي غي منضبط (فيه اخت لِف)و - (مصلحًة مرسلةً )
باح  )معترب عند اجلمهور وهو ما ظاهره  (والسدُّ لذلريعةِ ) اذلي ال جناح فيه  (الم 

يك ال )ذلك المباح  (ـي ْمَنع  )إال أنه يتوصل به إىل ما فيه جناح وهو احلرام فـ
وذللك اكنت احليل لكها حمرمة ال جتوز يف يشء من  .(اجل ناح  )ما فيه  (ي فعَل 

اح ومع آخر سمس عرشة لو اكن لرجل عرشة صح :ومنها :ادلين وأمثلتها كثية
مكرسة فاقرتض لك واحد منهما ما مع صاحبه ثم أبرأ لك واحد منها صاحبه مما 
عليه يلتوصال بذلك إىل بيع الصحاح بالمكرسة متفاضال أو باعه الصحاح 

 .بمثلها من المكرسة ثم وهبه اخلمسة الزائدة وحنو ذلك
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 باب االجتهاد

  عِ ل ِ ُوس  كُ  لُ ذ  ادُ ب  ه  تِ االج  

 يعِ ر  ش   مٍ ك  ِلحُ  ل  ِص ي   ي  ك   هِ ق  الفِ  يذِ   (233)
 

 اون  كُ ي   اٍد ان  ه  تِ ي اج  ُط ذِ ر  ش  و  
 

 اون  مُ ل  ع  ي   ين  ذِ ا الَّ ه  ق  ي الفُ فِ   (234)
 

 تُِمد  اس   هُ ن  ي مِ ذِ الَّ ٍه و  ق  ول  فِ صُ أُ 
 

 ِرد  ت   هُ ٍب ل  اتِ ر  م   ع  ل  م  ق  النَّ و    (235)
 

 اق  قَّ ح   يثِ دِ الح  و   ابِ ت  الكِ  ن  مِ 
 

 اق  لَّ ع  ت   د  ق   امِ ك  ح  األ  بِ  ان  ا ك  م    (236)
 

 د  ر  ا و  خً وسُ ن  م  ًخا ث مَّ و  اسِ ن  و  
 

د  ذِ الَّ و   لُ ب  ي يُق  ذِ الَّ  ثُمَّ   (237)  ي يُر 
 

 ةِ غ  لُ  ن  مِ  و  ا وٍ ح  ن   ن  ى مِ ف  ا ك  م  و  
 

 ةِ نَّ السُّ بِ  و  أ   رِ ك  الذ ِ ا بِ ق  لَّ ع  ت    (238)
 

 اف  ل  ت  خ  المُ و   هِ ي  ل  ا ع  عً م  ج  مُ و  
 

 اف  لش ِ لِ  ولِ زُ نُّ اب  الب  س  أ  و   يهِ فِ   (239)
 

 ِجب  ي   للِ  اتِ ف  الص ِ  ن  ا مِ م  و  
 

 ُسِلب   هُ ن  ع   و  أ   وزُ جُ ي   هُ ا ل  م  و    (240)
 

ف   ن  م  ٍب ه  ذ  اِد م  ه  تِ و اج  ذُ و    اع ر 
 

 ىف  ت  ي اق  ذِ ِب الَّ ه  ذ  م  ل  ًكا لِ ارِ د  م    (241)
 

 دِ اعِ و  ق  ل  لِ  ير  رِ ق  ُف التَّ رِ ع  ي  و  
 

 يدِ ت  ه  ي   هِ ي  ل  ُق إِ ر  الف  ُع و  م  الج  و    (242)
 

ِ و سعِ )
بتسكين  (يك يصلْ )أي استفراغ الفقيه وسعه  (ذي الفقهِ  االجتهاد  بذل لك 

يسوغ فيه االجتهاد وهو  (حِلكٍم رشيع)الم يصل وهو من باب اإلدغام الكبير 
 .الظىن

اذلين )أي فقيها من الفقهاء وهم  (يف الفقها ورشط  ذي اجتهاٍد ان يكونا)
 (و)يكون هل قدرة ىلع استخراج أحاكم الفقه من أدتلها  بأن (أصوَل فقهٍ  يعلمونا

أصول الفقه وهو الكتاب والسنة وما تفرع عنهما  (اذلي منه است ِمد  )كذلك يعلم 
 (مراتٍب هل ترِد)اختالف  (مع)مفصال وهو األدلة السمعية  (انلقَل )يعلم  (و)
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ما  :إنما المرادأن يعرف سائر آيات القرآن ومجيع أحاديث السنة و :وليس المراد
 .حيتاج إىل معرفته

حققا ما اكن باألحاكم قد )قد  (من الكتاب واحلديث)فيشرتط يف المجتهد أنه 
وليس المراد بعلمه بذلك حفظه بل المراد أن يكون حبيث يمكنه  (تعلقا

 .استحضاره لالحتجاج به
ىلع تلك  من الكتاب والسنة مما يستدل به (ناسًخا َثَم ومنسوًخا ورد)يعلم  (و)

الواقعة اليت يفيت فيها من آية أو حديث حيت ال يستدل به إن اكن منسوخا وال 
  .يشرتط أن يعرف مجيع انلاسخ والمنسوخ يف مجيع المواضع

من المتون واألسانيد والرجال يلمزي  (اذلي ي قبل واذلي ي َرد  )يعلم أيًضا  (ث م)
 .المقبول من المردود والمنجرب من غي المنجرب

أو )أي القرآن  (تعلقا باذلكر)قد  (ما كىف من حنو أو من لغةِ )يعلم أيضا  (و)
من نص وظاهر ومن جممل ومبني ومن حقيقة وجماز ومن أمر ونَه ومن  (بالسنةِ 

 .اعم وخاص ومن مستثىن ومستثىن منه ومن مطلق ومقيد وحنو ذلك
مجع عليه حيت ال يفيت خبالف ما أ (جممعا عليه والمختلفا فيه)يعلم  (و)

 .فيكون قد خرق اإلمجاع
أي القرآن وكذا أسباب قوهل صىل اهلل عليه  (أسباَب الزنول للشفا)يعلم  (و)

 .وسلم يف األحاديث يلعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما من ختصيص أو تعميم
عنه )ما  (جِيب وما هل جيوز أو)سبحانه وتعاىل  (ما من الصفات هلل)يعلم  (و)

لِب  .متنعأي ا (س 
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مداراًك من َعَرفا )أي المجتهد يف مذهب إمامه هو  (وذو اجتهادِ مذهٍب )
 (واجلمع  )  .يف المذهب (ويعرف  اتلقريَر للقواعدِ  اقتىف)هل  (للمذهِب اذلي

وأما المجتهد يف مذهب  :قال ابن محدان .(إيله يهتدي)بينها  (والفرق  )للمسائل 
ا واتلرصف فيها اكجتهاد إمامه يف إمامه فنظره يف بعض نصوص إمامه وتقريره

 .نصوص الكتاب والسنة
 

زُّ ائِ ج  و    ادِ ه  تِ اج   ؤُ ٌز ت ج 
 

 ادِ ر  فِ و ان  ذُ  يهِ يُب فِ ِص المُ  مَّ ثُ   (243)
 

 ينِ ل  و  دٌ ق  هِ ت  ج  ن  ي قُل  مُ إِ و  
 

 نِ ي  ت  ق  ي و  فِ  اك  ذ   از  ِن ج  ي  دَّ ِض   (244)
 

 اب  ه  ذ  الم   ونُ كُ ا ي  تً ق  ا و  م  يهِ انِ ث  
 

 اُرب  ق   د  ٍب ق  ه  ذ  ا ِمن  م  م   ف  ال   و  أ    (245)
 

 ام  لُهُ و  و  ق   امِ م  ُب الِ ه  ذ  م  و  
 

 ام  هِ فُ  د  ا ق  م  ُل و  ع  الفِ وِل و  ق  ال  ك    (246)
 

 ار  اف  ن  ت   ن  وُم إِ هُ ف   الم  ال   لُ و  الق  و  
 

 ار  كِ ذُ  د  ا ق  م   ة  لَّ ى عِ و  ا ح  م  و    (247)
 

 نِ ي  ت  ن  ي ثِ فِ  ينِ م  ك  حُ  ل  قُ ي   ن  إِ و  
 

 نِ ي  م  ك  حُ ل  لِ  لُ ق  النَّ  وزُ جُ  ي  ل  ف    (248)
 

 اب  ه  ذ   و  ل  ل  قُ ي   ن  إِ  ص ٍ ن   د  ع  ب  و  
 

 اب  ه  ذ  م   ونُ كُ  ي  ٌص ال  خ  ش   اك  ذ  لِ   (249)
 

 ااد  ه  تِ ادٌ اج  ه  تِ ي ن قُُض اج   ال  
 

 ااد  آح   و  ل  و   صُّ النَّ  هُ ضُ قُ ن  ي    (250)
 

 ايَّ ن ِ  الظَّ اع  ال  م  ج  الِ  فُهُ ل  خُ و  
 

 ايَّ لِ ج   و  ل  و   س  ي  ق  ال ُخل فُهُ ال    (251)
 

عند األكرث إذ لو لم يتجزأ االجتهاد للزم أن يكون  (وجائزر جَتَزُّء  اجتهادِ )
 .المجتهد اعلما جبميع اجلزئيات وهو حمال إذ مجيعها ال حييط به برش
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أي واحدر باإلمجاع يف العقليات  (ذو انفرادِ )أي يف االجتهاد  (ثم المصيب  فيه)
ئ يف العقليات آثم وإن بالغ يف وعند اجلمهور يف الظنيات والمجتهد المخط

اجتهاده ويف الظنيات مثاب ىلع اجتهاده وقصده ال ىلع خطئه إذا بذل وسعه يف 
  .ذلك

ْل جمتهدر )  (يف وقتنيِ )إن اكن  (ضديِن جاز ذاكقولنِي )يف مسألة واحدة  (وإْن َيق 
  .ال يف وقت واحٍد ألن اعتقاد ذلك يف الوقت الواحد حمال

لَِم  (ـثانيهما وقًتا)وقتني فـ وإذا قال قولني يف أي  (المذهبا)هو  (يكون)إن ع 
بأن لم  (أو ال)مذهب المجتهد القائل بالقولني ويكون ناسًخا لقوهل األول 

 (مذهٍب )قواعِد  (ِمنْ )اكن  (ما)ـمذهب ذلك المجتهد (فـ)يعلم المتأخر منهما 
با)ذللك المجتهد   .(قد قر 

الرصيح أو  (قوهل   )المجتهدين ىلع اإلطالق أمحد وغيه من  (ومذهب  اإلمامِ )
من تنبيه وغيه أي وما جرى جمرى القول  (اكلقولِ وما )الظاهر يف احلكم 

أومأ إيله أو أشار إيله أو دل الكمه عليه أو توقف فيه أو غي ذلك  :كقولهم
 (و)مذهبه جواز مثل ذلك الفعل اذلي فعله  :أي أنه إذا فعل فعال قلنا (والفعل  )

يعىن من الكمه فلو اكن للَكمه مفهوم فإنا حنكم ىلع ذلك  (ما قد فهما)ا كذ
المفهوم بما خيالف المنطوق إن اكن مفهوم خمالفة أو بما يوافقه إن اكن مفهوم 

 .ويف الفعل والمفهوم خالف وما ذكر يف انلظم هو الصحيح من المذهب .موافقة
إن اكن بينهما اختالف ألن القول  أي (القول  ال المفهوم  إن تنافرا)مذهب ه   (و)

 .منطوق والمنطوق مقدم ىلع المفهوم عند اتلضاد
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من احلكم فإذا نص المجتهد  (ما حوى علة ما قد ذكرا)مذهب ه  أيًضا هو  (و)
ىلع حكم يف مسألة لعلٍة بَينها فمذهبه يف لك مسألة وجدت فيها تلك العلة 

  .بني العلة فال وإن أشبهتهاكمذهبه فيها إذ احلكم يتبع العلة وإن لم ي
فال )أي مسأتلني مشتبهتني  (يف ثنتنيِ )خمتلفني  (حكمنيِ )المجتهد  (وإن يقلْ )

   .أي ال جيوز نقل حكم لك منهما إىل األخرى (جيوز انلقل للحكمنيِ 
يريد حكما  (ذلاكلو ذهبا )المجتهد  (إن يقلْ )ىلع حكم مسألة  (وبعد نٍص )

ال )لاكن مذهبا فإن ذلك احلكم اذلي أشار إيله  (شخصر ) خيالف ما نص عليه
 .هل (يكون مذهبا

سواء  (ينق ض  انلص  )يف حكٍم عند اجلمهور وإنما  (ال َينْق ض  اجتهادر اجتهادا)
اكن ذلك  (ولو)اكن من كتاب اهلل تعاىل أو من سنة رسوهل عليه الصالة والسالم 

 (و)ه اإلمام أمحد كقتل مسلم بكافر فيلزمه نقضه نص علي (آحادا)انلص 
ه  أيًضا  ه  )ينقض   (الظنيا)خملفت ه  اإلمجاَع  (ال)القطيع  (اإلمجاعَ )أي خمالفت ه   (خلف 
ه  الَقيَْس ) .ىلع الصحيح لْف   :وقيل (جليا)اكن القياس  (ولو)أي القياس  (ال خ 

 .ينقض إذا خالف قياسا جليا وفاقا لمالك والشافيع
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 باب التقليد والفتاء

 لِ ائِ ذُ ق  خ  أ   يدِ لِ ق  لتَّ لِ  دُّ الح  
 

 لِ ئِ ال  ِة الدَّ ف  رِ ع   م  ل   بِ اًل و  ق    (252)
 

 ار  ات  و  ي ت  ذِ ي الَّ فِ  وهُ مُ رَّ ح  و  
 

 ار  ه  ت  ا اش  مَّ مِ  انِ ك  ر  األ  ك   اك  ذ  و    (253)
 

 رِ نُك   ون  وعِ دُ رُ ي الفُ فِ  از  ج  و  
 

 رِ ك  الذ ِ  لِ ه  أ   الِ ؤ  ي سُ فِ  رِ م  ل  لِ   (254)
 

 ىل  ع   مٍ ل   عِ ل  ى بِ ت  ف  أ   ن  ُع م  ن  م  و  
 

 ُجِهل   د  الُهُ ق  ح   ن  م   و  اِم أ  ااِلم    (255)
 

ُ ي بِ تِ ف  المُ  ر  رَّ ك  و    ار  ظ  ى النَّ ر  خ  أ
 

 ار  رَّ ك  ت   ن  ال  إِ ؤ  ُل السُّ ائِ السَّ و    (256)
 

ن  ع  و    يتِ ف   يُ ِهٍد ال  ت  ج  ا مُ د  م 
 

 يتِ ف  ت  س  دُ المُ ل ِ ق  المُ  ب ر  خ  أ  و    (257)
 

ِص ٌع لِ بُّ ت  ُجز  ت  ي   م  ل  و   خ   لرُّ
 

ِص ذ   ان  ك   ن  سَّقُوا م  ف  و    (258) خُّ  ا ت ر 
 

أي  (قوالأخذ  قائِل ) :وضع اليشء يف العنق حميطا به وعرفا :لغةً  (احلد للتقليد)
  .اليت اقتضته وأوجبت القول به (بال معرفةِ ادلالئلِ )مذهبا لغيه 

ـمعرفة اهلل سبحانه وتعاىل (وذاك كـ يف اذلي تواترا)أي اتلقليد  (وحرموه)
 .وهو قول اجلمهور (مما اشتهرا)اخلمسة  (األراكن)تلوحيد والرسالة ووا
وأما اتلقليد يف  :قال الموفق يف الروضة (يف الفروِع دون ن كرِ )اتلقليد  (وجاز)

قال  (لألمر يف سؤال أهل اذلكرِ )وذلك  بل هو واجب فهو جائز إمجااع :الفروع
 .{فاسألوا أهل اذلكر إن كنتم ال تعلمون} :تعاىل

عند األكرث قال  (ااِلمامِ ىلع )حيث لم يعرف بعلٍم يلزم  (ومنع  من أفيت بال علم)
ِهال)أفيت و (أو من) بعض من يفيت أحق بالسجن من الرساق :ربيعة  (حاهل   قد ج 

 .ألن األصل والظاهر اجلهل فالظاهر أنه منه
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 (و)تهاده عند األكرث الحتمال تغي اج (أخرى انلظرا)ـواقعٍة (وكرر المفيت بـ)
عليه موجبه وهو الواقعة وهو الصحيح ألنه قد  (السائل  السؤاَل إن تكررا) كرر

  .يتغي نظر المفيت وذلك إذا عرف المستفيت أن جواب المفيت مستند ىلع الرأي
 :عند أكرث األصحاب ومعناه عن أمحد فإنه قال (وَمْن عدا جمتِهٍد ال يفيت) 

ينبيغ للمفيت أن يكون  :قدم وقال أيضاوينبيغ أن يكون اعلما بقول من ت
جيوز لغي  :وقال أكرث العلماء .اعلما بوجوه القرآن واألسانيد الصحيحة والسنن

وأخرَب المقدل  ) .المجتهد أن يفيت إن اكن مطلعا ىلع المأخذ أهال للنظر
عن مذهب إمامه إذا سأهل دون أن يفتيه ويعمل خبرب المقدل إن اكن  (المستفيت
  .نه ناقل اكلراويعدال أل

وهو أنه لكما وجد رخصة يف مذهب عمل بها وال يعمل  (ولم جي ْز تتبعر للرَُّخِص )
وال يلزم عند مجهور العلماء اتلمذهب بمذهب واحد  .بغيها يف ذلك المذهب
ِص ) .يأخذ برخصه وعزائمه وا من اكن ذا تَرَخُّ ألنه ال يقول بإباحة مجيع  (وفَسق 
المسلمني؛ فإن القائل بالرخصة يف هذا المذهب ال  الرخص أحد من علماء

  .يقول بالرخصة األخرى اليت يف غيه
ومجعها يف  .أن بعض انلاس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء :مما حيىكو

كتاب وذهب به إىل بعض اخللفاء فعرضه ىلع بعض العلماء األعيان فلما رآها 
ين وال يقول بمجموع ذلك أحد من قال يا أمي المؤمنني هذه زندقة يف ادل

 .المسلمني
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 ترتيب األدلةباب 

 ابِ ت  كِ ال  اعِ ف  م  ج  الِ أُ بِ د  يُب  
 

 ابِ و  ى الصَّ ل  ي إِ ادِ ِة اله  نَّ سُ و    (259)
 

ح  ع  ب  و    اتِبِ ر  ى م  ل  ادُ ع  دُ اال 
 

 بِ احِ الصَّ  لِ و  د  ق  ع  اُس ب  ي  القِ  مَّ ثُ   (260)
 

 ف   عِ ط  و الق  اُع ذُ م  ااِلج  
 ادِ و اآلح  ذُ

 

 يادِ ب   اك  ذ  وتيُّ ك  كُ السُّ  مَّ ثُ   (261)
 

 ة  يَّ عِ ط  الق   ةِ لَّ دِ ي األ  فِ  س  ي  ل  و  
 

 ة  يَّ ن ِ ِل الظَّ يٍح ب  جِ ر  دُ ت  رِ و  م    (262)
 

 باإلمجاعِ )
 
أحدهما كونه قاطًعا معصوًما من  :فيقدم ىلع بايق األدلة لوجهني (ي بدأ

 .األدلةكونه آمنا من النسخ واتلأويل خبالف بايق  :اخلطإ والوجه اثلاين
المتواترة  (وسنةِ الهادي إىل الصوابِ ـالكتاِب )ـبعده أي بعد اإلمجاع يبدأ بـ(فـ)

ألنهما قاطعان من جهة المنت ولهذا  فيقدمان ىلع بايق األدلة وذلك لقطعيتهما
 .جاز نسخ لك منهما باآلخر ىلع األصح كما سبق

أعالها الصحيح ثم ف (ااَلحاد  ىلع مراتِبِ )أي وبعد ذلك يف اتلقديم  (وبعد  )
احلسن ثم الضعيف ولك منها تتفاوت مراتبها فيقدم من لك من ذلك ما اكن 

 .أقوى
فقول الصحايب يأيت  (بعَد قول الصاحبِ )لكنه  (القياس  )بعد ذلك لكه يأيت  (ثم)

     .بعد آحاد السنة يف اتلقديم ثم بعد قول الصحايب يأيت القياس
أي اثلابت باتلواتر  (ذو القطع)انلطىق  :اهاأقو :المقصود أنواع (ااِلمجاع  )و
يليه اإلمجاع  (ثم) أي اثلابت باآلحاد (ذو اآلحادِ )ـيليه اإلمجاع انلطىق (فـ)
فيىل اإلمجاع  (بادي)أي اكإلمجاع انلطىق بقسميه  (كذاك)وهو  (السكوتُّ )
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د اثلابت باآلحاانلطىق اإلمجاع السكوت اثلابت باتلواتر ثم اإلمجاع السكوت 
 .فهذه األنواع األربعة لكها داخلة يف اإلمجاع المقدم ىلع بايق األدلة

بينها ألن  (مورد  ترجيٍح )سواء اكنت عقلية أم نقلية  (وليس يف األدلة القطعية)
الرتجيح إنما يكون  (بلِ )الرتجيح فرع اتلعارض واتلعارض بني القطعيات حمال 

ىن والقطيع ترجيح أيًضا ألنه ال فحسب فال يكون بني الظ (الظنية)بني األدلة 
تعارض بينهما ألنه يستحيل وجود ظن يف مقابلة يقني فالقطيع هو المعمول به 
والظن لغو وذللك ال يتعارض حكم جممع عليه مع حكم آخر ليس جممعا 

 .عليه
 

ِم الج  و    يُق ب لِ  م  ل   ن  إِ ع  ف  م  ق د ِ
 

ه لِ  م  ا ل  م  تُهُ ق  و   ن  خ  إِ س  النَّ ف    (263)  يُج 
 

ي ِِر ان  و    ل ي ن ت ِقل  ا و  ن  رِ ت  ق  ي   خ 
 

 ُت ُجِهل  ق  ا الو  ذ  ا إِ م  اهُ و  ى سِ ل  إِ   (264)
 

 ل ي ِقفِ ِهد  و  ت  ج  ي  ل   ف  ال   ثُ ي  ح  و  
 

 يفِ ت  ك  ي  ٌح و  اجِ ين  ر  بِ ى ي  تَّ ح    (265)
 

 اةِ و  الرُّ اد  بِ ن س  وا الِ حُ جَّ ر  ف  
 

 اتِ ب  ث  الِ بِ و   يِ ه  النَّ ن  بِ ت  الم  و    (266)
 

ح  ا مِ ِوه  ح  ن  و   ج ِ  اتِ ن  الُمر 
 

ُع فِ   (267) ج   تِ ال  وَّ ط  مُ ا لل  يه  يُر 
 

ِم اجلمعَ ) ِ إن أمكن بأن اكن أحدهما اعًما واآلخر خاًصا أو أحدهما مطلًقا  (وقَد 
ْقَبلِ ) .واآلخر مقيًدا وحنو ذلك اجلمع بأن تعذر حصوهل تلحقق  (فإن لم ي 

مِ (فـ)اتلعارض  ِ َْهلِ ) ـَقد  علم السابق منهما فيكون  بأن (النسَخ إن وقت هما لم جي 
ِ )اثلاين ناسخر لألول  ِ يف الوقت حبيث جيوز هل أن يفيت  (ان يقرتنا)المجتهد  (وَخي 

ِهلْ )أي إىل سوى ادليللني  (ويْلَنَْتقِْل إىل سواهما)بأيهما شاء  وقبل  (إذا الوقت  ج 
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 يف (فليجتِهدْ )بأن لم يمكنه االنتقال إىل غيهما  (وحيث ال)ادليلل النسخ 
 (ويكتىف)منها  (راجحر )هل  (حيت يبنيَ )إن لم يمكنه الرتجيح  (ويْلَقِِف )الرتجيح 
  .بذلك

من عدة جوانب فرجحوا األكرث واألحفظ واألوثق  (فرجحوا اإلسناَد بالرواةِ )
ألمور كثية  (المنتَ )رجحوا  (و)واألفقه وصاحب القصة وحنوهم ىلع غيهم 

ىلع انلىف  (اإلثباتِ )ـتقديم (وبـ)ىلع األمر  (انلَهِ ) ـتقديم(بـ)منها الرتجيح 
رَج ِحاتِ )  .(ـمطوالتِ )ـكتب الـ(ي رَْجع  فيها للـ)الكثية  (وحنوِها مَن الم 
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 الخاتمة

 ولِ قُ ةُ الم  اي  ه  ا نِ ن  هُ ه  و  
 

 ولِ مُ أ  ةُ الم  اي  د  ى بِ و  ا ح  مَّ مِ   (268)
 

 اد  و  ج  ٍظ أ  ف  ل  بِ  هُ ر  ي  غ   وقُ فُ ي  
 

 اد  م  ح  أِل   ةٍ ب  س  نِ و   هِ عِ م  ج  و    (269)
 

 وال  بُ الق   هُ ل   للا   لُ أ  س  أ  ف  
 

 وال  مُ أ  الم   هِ ي بِ نِ يل  نِ يُ  ن  أ  و    (270)
 

 ة  اي  ن  العِ  هِ ٍن بِ ت  ع  لَّ مُ كُ و  
 

 ة  اي  ر  الد ِ  ع  م   مِ ل  عِ ل  ظ  لِ ف  الحِ و    (271)
 

 مِ ل  السَّ ةِ و  ل  الصَّ ُم بِ ت  الخ  و  
 

ِ خ  بِ ى النَّ ل  ع    (272)  امِ ت  تِ ُر ااِلخ  ي  ي 
 

من  (بداية  المأمولِ )أي مما حواه  (مما حوى)أي الرشح  (نهاية  المقولِ وههنا )
من األنظام يف هذا اْلاب بثالثة  (غَيه يفوق  )المعاين وهو أعىن بداية المأمول 

 :أمور
حيث جاريت أصله يف اختيار األلفاظ مع حتري سهولة  (بلفٍظ أجودا) :أولها -1

  .السبك
 .للمعاين الكثية يف العبارات اليسية (معهِ ـــج)بـ :ثانيها (و) -2
 (أمحدا) ـإلمام(ـل)أي بنسبٍة لما فيه من العلم  (سبةٍ ــــن)بـ :ثاثلها (و) -3

 .بألف اإلطالق ابن حنبل الشيباين
وأن ينيلىن )واالنتشار  (القبوال)أي لهذا انلظم  (هل)سبحانه وتعاىل  (فأسأل  اهلل)

لَك معنٍت به العنايْة واحلفَظ للعلم )أن ي نِيَل  (و)من فوائد هذا العلم  (به المأموال
وآهل وأصحابه  (بالصالةِ والسالِم ىلع انليب ِ )لهذا الرشح  (واخلتم  ) .به (مع ادلراية

 .وال خيىف ما يف اختيار هذه اللفظة من الرباعة (خي  ااِلختتامِ )هو 


